
 

Protokół nr XXIV2021 
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 18.03.2021 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 18 marca 2021 r. dokonał o godz.16.30 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej czwartej Sesji Rady 

Gminy  Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, 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 13 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

 

3. Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 roku.  

 

4. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 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 uchwały nr XXII/134/2021Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021 – 2023. 

- dyskusja 

- głosowanie 



- podjęcie uchwały 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2021 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10. 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 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 

Polska Cerekiew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu  

zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

13. Przyjęcie sprawozdania o realizacji uchwały Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 roku”. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

14. Przyjęcie sprawozdania za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu  

Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2021 rok. 

 

16. Wolne wnioski. 

- przedstawienie pism Pana Marka Jacka 

 

17. Zakończenie obrad. 

 

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 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 13 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 jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad. 3                                                                                                                                                              

Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich 

sesjach.                             

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 

stwierdził, że informacja została przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 

wieloletniej prognozy finansowej  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu przedstawili prezentację 

dotyczącą Narodowego Spisu Powszechnego 2021.  

 

Ad.5 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

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

2021 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXIV/139/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2021 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 /.  

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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXIV/140 /2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/134/2021 Rady 

Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim 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 jeszcze ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

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

go pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXIV/141/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/134/2021 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021 - 2023 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 – 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr XXIV/142/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2021 - 2023 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2021 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, 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 – 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr XXIV/143/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2021 rok jest załącznikiem 

do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – projekt 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 

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 – 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr XXIV/144/2021 w sprawie 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  wyrażenia intencji zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Polska Cerekiew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji 

publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 

01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. 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 – 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr XXIV/145/2021 w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gmina Polska Cerekiew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego 

transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021 r. do 

30.06.2023 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie sprzedaży 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 – czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Komisji przedstawi projekt uchwały i poddał go 

pod glosowanie. 

Głosowało 13 radnych, „Za” podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXIV/146/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13  

Przewodniczący Rady – sprawozdanie o realizacji uchwały nr XIII/72/2019 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 roku” omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii. 

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

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi co do sprawozdania. 

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

Głosowało - 13 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosował – 13 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów.                                                                               

Sprawozdanie o realizacji uchwały nr XIII/72/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 

listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 roku” jest załącznikiem do protokołu. 

 

 

 

Ad.14 



Przewodniczący Rady – sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018 – 2020 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, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi co do sprawozdania. 

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

Głosowało – 13 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -

2020 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady – plan pracy rady i komisji, który dzisiaj dostaliście jest ramowym 

planem pracy. Plan jest otwarty i w każdej chwili można wprowadzić dodatkowy temat.  

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania do planu pracy. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał plan pracy  pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

Plan pracy rady i komisji jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.16 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym pismo pana Marka Jacka w sprawie gazyfikacji 

gminy. 

Wójt Gminy – zwróciła się do nas firma, która była by chętna, ale chodzi im przede 

wszystkim o Cukrownię aby przeszła na gaz. Jest to jednak odległy temat. Zainteresowanie 

mieszkańców jest bardzo znikome, a koszt bardzo wysoki. 

Radna Urszula Leżała – a jak Cukrownia odmówi 

Wójt Gminy – to nie ma mowy bo im się to nie opłaci. Ludzie idą w kierunku, pomp ciepła i 

fotowoltaiki niż gazu. 

Radny powiatu Ireneusz Smal – w przypadku sieci gazowej to już nie pierwsza firma, ale oni 

chcą dużego odbiorcę chodzi o Cukrownię. Jeżeli nie będzie dużego przedsiębiorcy to nie 

będą prowadzone rozmowy. Indywidualnie każdy ma możliwość postawić zbiornik. 

Przewodniczący Rady – co z dziurą na ul. Karola Miarki z krajówką. To jest już 3 lata i nic 

nie jest zrobione zrobione.  

Radny powiatu Ireneusz Smal – będzie komisja z powiatu, która objedzie drogi powiatowe w 

gminie 

Radny Krystian Harz – wyremontować drogę z Wronina na Radoszowy 

Radny Norbert Majnusz – naprawić zapadniętą kostkę na  skrzyżowaniu ul. Ligonia z ul. 

Pawła  

Przewodniczący Rady – poprawić znaki drogowe z nazwami ulic  

Radny powiatu Ireneusz Smal – znaki były stawiane w 2006 roku i wymagają 

kompleksowego przeglądu  

Radna Maria Wawrzynek – zlikwidować stary przystanek autobusowy za Wroninem 

Radny Krystian Składny – kiedy ruszy kanalizacja we Wroninie 

Radny Ireneusz Smal – są prowadzone rozmowy z wykonawcą i na dniach mają rozpocząć 

dalszą budowę kanalizacji.  

 

Ad.17                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy Polska 

Cerekiew. 

 

                                              

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gmin  

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko                   


