
 

Protokół nr XXVIII/2021 
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 22.09.2021 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 22 września 2021 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej ósmej  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 protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 

4. Przedstawienie pisma Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w sprawie 

uwzględnienia w budżecie gminy na 2022 rok wydatków związanych z finansowaniem OSP.  

 

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za I półrocze 

2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz wspólnych komisji rady 

- dyskusja 

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- pojęcie uchwały 

 

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

finansowej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  

- dyskusja 

- głosowanie 



- podjęcie uchwały 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10. 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 

 

11. Wolne wnioski. 

 

12. 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 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 protokołu  z 

poprzedniej 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 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zakrzowie w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2022 rok wydatków związanych z 

finansowaniem OSP.  

Przewodniczący Rady – po komisji były dyskusje i uważam, że trzeba znaleźć i wytyczyć 

działkę pod budowę remizy. To na dzień dzisiejszy jest priorytet.  

Wójt Gminy przedstawił propozycje lokalizacji budynku OSP w Zakrzowie. 

Przewodniczący Rady – czy Panowie z OSP Zakrzów chcieli by zabrać głos 

Pan Rafał Piszczala – żeby nie było, że Pan Wójt zrobi co innego to przegłosujmy 

Przewodniczący zarządził głosowanie, aby w budżecie gminy na 2022 rok ująć środki na 

budowę remizy strażackiej w Zakrzowie oraz wytyczyć działkę 

Głosowało – 13 radnych, Za głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów  

Radna Jolanta Waloszczyk – a może by znaleźć jakiś lokal zastępczy na umundurowanie 



Pan Rafał Mazurkiewicz Komendant OSP Zakrzów – tyle lat tam jesteśmy to wytrzymamy 

Radny Krystian Składny – proponuję opracować strategię całościowo chodzi o wszystkie 

remizy. Wiadomo, że jest trudno z finansami, ale bez planu też.  

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr 279/2021 z dnia 3 września 2021 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji z przebiegu 

wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku. / opinia jest załącznikiem do protokołu/. 

Pan Daniel Teister Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 

komisji. 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku 

szczegółowo było analizowane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 

informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.  

Radny Krystian Składny – dlaczego przebudowa ul. Ciepłodolskiej ujęta jest dwa razy  

Skarbnik Gminy – są to dwa odcinki. Jeden to od oczyszczalni ścieków do Dworcowej, a 

drugi odcinek to sama ul. Ciepłodolska. Nazwa ta sama, ale dwa różne odcinki. 

Radny Krystian Składny – GOSiR i spółka to mi się pomieszało. Jak to jest 

Skarbnik Gminy – jednostka to to , że my ich zasilamy. Jednostka zarządza dużą salą plus 

korytarz, stajnie i hala. Tam jest kierownik na 1/4 etatu. Spółka natomiast to kawiarnia i część 

hotelowa. Spółka wynajmuje i płaci jednostce, a oni płacą do budżetu. Jednostka jest częścią 

budżetu i składają sprawozdania, natomiast spółka składa sprawozdanie tylko raz w roku. 

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie z 

wykonania budżetu za I półrocze 2021 pod głosowanie. 

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

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za I półrocze 2021roku, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.6                                                                                                                                      

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie 

dokonania 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.  

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXVIII/163/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2021 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7   

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła  projektu  uchwały w sprawie 

zmiany uchwały 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.  

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXVIII/164 /2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę wie o przedstawienie opinii komisji.  

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, ze 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał obecnych 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 XXVIII/165/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

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

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi 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 XXVIII /166/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego jest załącznikiem 

do protokołu. 

 

Ad.10 

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 wynagrodzenia za inkaso omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

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

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

pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.  Radny Krystian Składny nie brał udziału w głosowaniu.  

Uchwała nr XXVIII /167/2021 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.11  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 



Radny Daniel Teister zaproponował, aby następne posiedzenie wspólnych komisji odbyło się od 

wizytacji na GOSIR w Zakrzowie. 

Pan Marek Klimek sołtys wsi Zakrzów – po sprzedaży zamku w Zakrzowie czy zostaną jakieś 

pieniądze dla Zakrzowa 

Wójt Gminy – w tym roku dla Zakrzowa dużo inwestujemy między innymi droga transportu 

rolnego 

Radny Alfons Schurgacz – czy jest umowa do kiedy ta droga będzie zrobiona, bo w tej chwili 

trwają dopiero prace geodezyjne 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – połowa drogi jest już wytyczona i wykorytowana. Wykonawca 

deklarował, że w ciągu 2 m-cy roboty będą zakończone. 

Radny Alfons Schurgacz – jaka tam będzie nawierzchnia 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – będzie tam asfalt szerokości 4 m oraz będą mijanki (7 szt.) 

Radny Alfons Schurgacz – po komasacji ta droga jest szersza 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – jest tam 6 metrów, ale robimy drogę szeroką 4 metry i 7 mijanek 

Radny Alfons Schurgacz – jakby była szeroka 6 metrów to i tak rolnicy zaorywali by, aż do 

asfaltu 

Radny Rajmund Komorek – jak z drogą do Freitaga, na jakim to jest etapie 

Wójt Gminy – powiedziałem tej Pani, że chcemy zrobić tą drogę do pierwszego budynku, dalej 

jest to uzależnione od przetargów 

Pani Anna Weiner sołtys wsi Dzielawy – a ta druga część czy też będzie robiona, bo oni się boją, 

że do nich nie będzie robiona. Z wózkiem nie można tam przejechać 

Radny Krystian Składny – czy kanalizacja będzie skończona w tym roku 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – zakończenie kanalizacji jest planowane do końca listopada 

Pan Damian Malcharek sołtys wsi Koza – co z rowami na Kozie 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – roboty będą wykonane na przełomie września i października, ul. 

Karola Miarki też  

Radna Jolanta Waloszczyk – ul. Karola Miarki jest źle robiona, za mało jest asfaltu i są dziury 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – to po kanalizacji są tam zaniżenia. Wysłałem zapytania do 

Zarządcy co z tym zrobią 

Radna Jolanta Waloszczyk – progi zwalniające są wyszarpane 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – one były zdemontowane i będą nowe progi zwalniające 

Pani Urszula Kochoń sołtys wsi Polska Cerekiew – na ul. Ligonia rosną krzewy na skarpie. Czy 

nie można ich ściąć przy barierkach 

Pan Andrzej Zakrzewski sołtys wsi Mierzęcin – czy działka w Mierzęcinie będzie  

uporządkowana bo jak szczyt się przewróci to będzie tragedia 

Wójt Gminy – uporządkuje to firma z Wronina co robi kanalizację 

Radny Krystian Składny – wprowadzić dodatkowy kurs autobusu do Wronina o godz. 14.30 

Radny Rajmund Komorek – czy coś ruszyło z Wodami Polskimi, bo spadło 18 l deszczu i łąki są 

zatopione   

Wójt Gminy – przyjechał przedstawiciel Wód Polskich Oddział K-Koźle spisał notatkę i porobił 

zdjęcia. My jako Gmina wysłaliśmy sporządzoną notatkę wraz ze zdjęciami do Wód Polskich w 

Gliwicach celem ustosunkowania się do sprawy 

Radny Klaudiusz Widera – chciałem zapytać o wnioski na które nie otrzymaliśmy środków. Czy 

Pan Wójt pisał dlaczego nie otrzymaliśmy pieniędzy. Inne gminy co wnioskowały to wszystkie 

dostały. Jeżeli Wójt nie chce o to pytać to ja będę pytał dlaczego nic nie dostaliśmy. Sprawdzę to 

czy te wnioski poszły w terminie.  

Wójt Gminy – czy te wnioski poszły w terminie można to sprawdzić na e-puapie 

Radny Klaudiusz Widera  - tam nie było żadnych kryteriów i punktów 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – obydwa wnioski obliczałem ja i pisałem uzasadnienie. Kwoty 

nie małe bo jeden 2 mln. zł., a drugi 850 tyś. zł. Osobiście dzwoniłem co napisać w uzasadnieniu 

i dostałem odpowiedź,  proszę pisać co się chce bo nie ma kryteriów, to tylko koncert życzeń 

Radny Krystian Składny – może składać  więcej wniosków, ale na mniejsze kwoty to być może 

dostaniemy 

Wójt Gminy – w uzasadnieniu można wstawiać tylko 400 znaków, a to jest mało, to raptem trzy 

zdania 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – może te gminy, które dostały miały już swoje pieniądze, a tylko 

brakowało na projekt, może brali też pod uwagę wskaźnik GUS-owski 



Pani Maria Kachel sołtys wsi Witosławice – my jesteśmy bogatą gminą i co roku odrzucają jak 

składam wnioski jako biblioteka 

Wójt Gminy – według wskaźnika GUS jesteśmy bogaci 

Radna Urszula Leżała – może ktoś nam wyjaśni co źle robimy, że nie dostajemy 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – każda gmina tak pisze 

Radna Urszula Leżała – myśmy, coś złożyli nie dostaliśmy i nie wiemy dlaczego 

 

 Ad.12 

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVIII sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołował                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko  


