
 

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

w dniu 17.07.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 17 lipca 2019 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko 

wypowiadając formułę „otwieram obrady jedenastej Sesji Rady Gminy  Polska Cerekiew”, który również 

przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Piotr Kanzy oraz Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK 

w Polskiej Cerekwi. 

 

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. 

Nieobecni na sesji byli 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej 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 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 27 czerwca 2019 r. 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 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej   nr III/11/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 

na terenie Gminy Polska Cerekiew. 

 

5. 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 

Wójta Gminy – jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję to mamy trzy uchwały, które musimy uchylić. Sprawa 

wyszła przy składaniu wniosku do ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających 

azbest. Nadzór Wojewody i RIO w Opolu uznali, że w uchwale podjętej w 2014 roku były wady prawne i 

kazali uchylić tą uchwałę. Tak samo zaproponowali, aby uchylić uchwałę dotycząca regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uzgodniono z nadzorem, aby jak najszybciej uchylić ta 

uchwałę i wszcząć na nowo procedurę, aby uchwalić regulamin. 

Przewodniczący Rady – uchylając tą starą uchwałę musimy uchylić i tą nową podjęta na sesji 

czerwcowej.  

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 14 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr XI/58/2019  w sprawie uchylenia uchwały własnej 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.3 

Przewodniczący Rady – tak jak mówił wcześniej mówiłem uchylając uchwałę podjętą w 2014 roku 

musimy uchylić również uchwałę podjętą na sesji czerwcowej. 

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 14 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr XI/59/2019 w sprawie uchylenia uchwały własnej nr X/57/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 27 czerwca 2019 r. 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 jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – tak jak wcześniej Wójt mówił musimy również uchylić uchwałę podjętą w 2018 

roku. 

Pan Adrian Kasper Kierownik ZUK – byliśmy zdziwieni jak wpłynęła skarga ponieważ nadzór ma 

miesiąc czasu na analizę uchwały, a jak pamiętacie uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków w gminie została pojęta w listopadzie 2018 roku. Z tego co mi wiadomo bardzo 

dużo gmin otrzymało takie skargi. Ustalono z nadzorem, aby tą uchwałę uchylić i wszcząć nową 

procedurę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Polska 

Cerekiew. 

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 14 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr X/60/2019  w sprawie uchylenia uchwały własnej   nr III/11/2018 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

 



 

 

Ad.5                                                                                                                                              

Przewodniczący Rady zamknął obrady jedenastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

                                               

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                   

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 


