
 

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

w dniu 28.11.2019 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 28 listopada 2019 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzynastej 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, oraz radny powiatu Pan 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 Michaelę Weirauch, której kandydatura została 

przyjęta jednogłośnie.    

 

Porządek 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 

lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso.  

 - dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 

rok”.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 



 

9. Podjęcie uchwały 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 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 

września 2019 r. w sprawie nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.   

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 

Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 

rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku       

bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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 treści protokołu. 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 – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/68/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz wynagradzania za inkaso 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 XIII/69/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 

lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

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 /  

Radny Klaudiusz Widera – czy kwota za wykup działki na ul. 1 Maja była negocjowana. 

Wójta Gminy – operat szacunkowy opiewał na kwotę 17 tyś, zł., natomiast właściciel tej działki złożył 

pismo na kwotę 48 tyś zł. a w drodze negocjacji ustalono, że wykup działki wyniesie 25 tyś. zł.                                                                                                                                                                 

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



Ponieważ nikt więcej  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, a 1 radnie nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XIII/70/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej 

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

 

Ad.7 

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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/71/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok  omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. /projekt uchwały 

jest załącznikiem do protokołu/.                                                                                                               

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 jeszcze 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 XIII/72/2018 w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 

rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały 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 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało 

się - 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/73/2019 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.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2019 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w 

Polskiej Cerekwi 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 – 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/74/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 26 września 2019 r. w sprawie nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej 

Cerekwi jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie w przyjęcia 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 XIII/75/2019 w sprawie w przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 

Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 

budżetu 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 obecnych, 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 pod 

głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/76/2019 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług 

Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 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 obecnych, 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 pod 

głosowanie. 



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

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/77/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok 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 obecnych, 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 pod 

głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/78/2019 w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.15 

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

bezprzetargowego 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 obecnych, 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 pod 

głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIII/79/2019 w sprawie u wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku bezprzetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.16 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Pan Damian Malcharek sołtys wsi Koza – na Kozie brakuje 8 dróg dojazdowych do pól z czym 

zwróciłem się do Pana Adama Broniak 

Wójt Gminy – zostało wysłane pismo do właścicieli gruntów rolnych w sprawie niezaorywania dróg, 

które są własnością gminy 

Pani Ilona Dapa sołtys wsi Ligota Mała – jak wygląda sprawa usług kominiarskich w gminie 

Wójt Gminy – jest to sprawa indywidualna każdego mieszkańca. Gmina nie ma obowiązku podpisywania 

umów z kominiarzem  

Rany Krystian Składny – czy jest regulamin, kto dostaje mieszkania gminne. 

Wójt Gminy – każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. 

Radny Klaudiusz Widera – może na przyszłość ustalić regulamin przydziału mieszkań 

Pan Józef Elbin – poruszył sprawę oświetlenia drogi od przejazdu w stronę cukrowni oraz zapytał czy 

będzie lampa pomiędzy Kopcem a torami. 

Pan Ireneusz Smal – na razie nie będzie 

Pan Józef Elbin- kto jest zobowiązany do wyczyszczenia ul. Fabrycznej w Ciężkowicach po 

wyjeżdżających z Cukrowni ciężarówkach 

Wójt Gminy – ta sprawa należy do zarządcy drogi. Zgłosimy tę sprawę do Dyrekcji Dróg Krajowych 

Radna Maria Wawrzynek – czy na ul. Raciborskiej w Łańcach przy posesji można postawić lustro 

Radny powiatowy Pan Smal Ireneusz – samemu nie można stawiać lustra, ale można zgłosić się o zgodę 

do zarządcy dróg powiatowych 

Przewodniczący Rady – mieszkaniec Polskiej Cerekwi zapytał odkąd będzie chodnik na ul. K. Miarki 

Radny powiatu Pan Smal Ireneusz – od pierwszej posesji po prawej stronie 

Radna Jolanta Waloszczyk – czy będzie remontowana również ta droga 



Radny Ireneusz Smal – droga nie będzie remontowana 

 

 

 

 

Ad.17                                                                                                                                              

Przewodniczący Rady zamknął obrady trzynastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

                                               

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                   

Michaela Weirauch                                                                                   Jerzy Kołeczko 


