
  

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

w dniu 27.06.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dziesiątej 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.    

 

Porządek obrad: 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 

4. Debata nad raportem o stanie gminy. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego  

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja 



- głosowanie i podjęcie uchwały 

  

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli  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 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Polska Cerekiew  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.   

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska 

Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

15. Omówienie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. 

 

16. Wolne wnioski. 

 
17. 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 15 radnych. Za przyjęciem porządku 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 z sesji głosowało – 15 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 Jerzy Kołeczko – ponieważ nikt z mieszkańców  nie zgłosił się do debaty nad 

raportem o stanie gminy to może ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Ponieważ nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Wójtowi Gminy. Jak wiecie  na sesji w maju był przedstawiony przez Wójta Gminy Pana 

Piotra Kanzy raport o stanie gminy, jak również był do wglądu na stronie internetowej. Nikt się nie 

zgłosił do debaty nad raportem o stanie gminy. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok i poddał pod głosowanie. 

Głosował 15 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr X/48/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 

rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym pozytywną uchwałę  nr 157/2019 z dnia 18 

kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą  

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę Nr 1/2019 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16.05.2019 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 2018 wraz z informacją o stanie 

mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok szczegółowo były analizowane  na wspólnych 

posiedzeniach 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 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 2018 

rok oraz mieniem komunalnym i poddał go pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych.  Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr X/49/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 235/2019 z dnia 7 czerwca 2019 

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 2018 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2019 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 maja 2019 r. pozytywnie opiniującą  wykonanie 

budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Polska Cerekiew. /uchwala jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok i poddał pod głosowanie. 

Głosował 15 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr X/50/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 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.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na 2019 rok był omawiany 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. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Rady zapytał 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 X/51/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2019 rok jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej 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 obecnych ma pytania lub uwagi, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr X/52/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  

jest załącznikiem do protokołu. 



 

 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli  udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 

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.  

Radny Klaudiusz Widera – czy ktoś z urzędu rozmawiał na temat autobusów  z Ligoty Małej. 

Wójt Gminy – na bieżąco będziemy to uzgadniać z przewoźnikiem.  

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

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” pojęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów,  

Wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr X/53/2019 w sprawie wyrażenia woli  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko 

- Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w 

przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej jest załącznikiem do protokołu. 

                                                                                                                                                                              

Ad.11 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych 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 obecnych 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 X/54/2019 w sprawie s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Polska Cerekiew  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych jest 

załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 

kandydatów na ławników  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 – 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 X/55/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników  

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13                                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 



przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 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 obecnych 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 – 14 radnych, przeciw – 1 głos,             

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr X/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków 

budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy 

udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                                                                                                                                                               

Proszę więc 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 poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr X/57/2019 w sprawie p zmiany uchwały nr XXXI/188/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy 

Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.15 

Przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty Region” omówili zmiany w gospodarce odpadami 

komunalnymi. 

                                                                                                             

Ad. 16                                                                                                                                                                  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radny Krystian Harz – co z mieszkańcami, którzy nie są połączeni do kanalizacji. 

Pan Adam Broniak inspektor urzędu – będziemy robić kontrole 

Rana Maria Wawrzynek – podziękowała za żużel 

Rany Klaudiusz Widera – kiedy będzie remont drogi w Ligocie Małej. Mieszkańcy są zniesmaczeni, ze 

nie ma pieniędzy. Wójt mówił w tamtej kadencji i na zebraniu wiejskim, że będzie to zrobione. 

Wójt Gminy – bierzemy kredyty na nasze zadania bo tych oszczędności nie ma. Złożyliśmy wniosek i 

dostaliśmy  pieniądze więc musieliśmy zabezpieczy środki z naszego budżetu dlatego trzeba z czegoś 

zrezygnować. 

Skarbnik Gminy – jeżeli chodzi o oszczędności trzeba patrzeć też na dochody. Środki unijne tez się 

przesuwa. 

Wójt Gminy – będą podwyżki dla nauczycieli i też się zastanawiamy skąd je wziąć  

Radna Maria Wawrzynek – czy jest już wybrany wykonawca 

Wójt Gminy – tak, jest już po przetargu i wykonawca został wyłoniony. 

Pan Ireneusz Smal – w niedługim czasie będzie podpisanie umowy. 

Radny Krystian Harz – co z droga krajową chodzi o zjazd na Parkową w Zakrzowie 

Wójt Gminy – prowadzone są uzgodnienia z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 



Pani Ilona Dapa sołtys wsi Ligota Mała – powiesić dodatkowa lampę na transformatorze w kierunku 

Drechslera 

Radny Klaudiusz Widera – chodzi o budynki komunalne Tereny obok nich są zarośnięte i powinno się je 

wykosić.  

Pani Małgorzata Sobota sołtys wsi Ciężkowice – na ul. Polnej w Ciężkowicach obok posesji Adamickich 

powiesić dodatkową lampę 

Pan Krzysztof Kudela sołtys wsi Zakrzów – ścieżka rowerowa zarasta i należało by to wykosić 

Radny Klaudiusz Widera – na ścieżce postawić znaki jazda rowerem bo tam chodzą ludzie 

Wójt Gminy – założenia były takie, że będzie tam ścieżka rowerowa, ale zrobimy regulamin  korzystania 

ze ścieżki rowerowej  

 

Ad.17                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady zamknął obrady dziesiątej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

                                               

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                   

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 


