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

w dniu 16.12.2021 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 16.12.2021 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej 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, Urszula Golisz Sekretarz Gminy 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.    

                      

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 

2022 z autopoprawką.  

rok. 

- przedstawienie opinii komisji 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok z 

autopoprawką. 

- przedstawienie opinii komisji 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 

2021.  

- 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 wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „bon 

żłobkowy”. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały       

 

 9. 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 

 

10. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2021 roku. 

 

11. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Gminy w 2021 roku. 

 

12. Wolne wnioski.  

 

13. 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 - 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 protokołów głosowało 15 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 /. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 572/2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  Gminy Polska Cerekiew na 2022 rok 

(uchwała jest załącznikiem do protokołu) 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 

stałych komisji rady. 

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

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 



protokołu /.                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2022 rok wraz z autopoprawką – Zarządzenie 

nr 0050/133/2021 Wójta Gminy z dnia 07.12.2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu 

budżetu na 2022 r. i poddał go pod głosowanie.                                                                                                        

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 3 radnych. 

Uchwała nr XXX/177/2021 w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Polska Cerekiew na rok 

2022 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przestawił obecnym uchwałę nr 574/2021 z dnia 8 

grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. / uchwała jest 

załącznikiem do protokołu /.                                                                                                                                                                            

Następnie Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 

stałych komisji rady. 

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

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 

protokołu /.                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką i poddał go pod 

głosowanie.                                                                                                        

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 2 radnych. 

Uchwała nr XXX/178/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  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.  

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

poinformowała 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 - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXX/179/2021 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.  

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

poinformowała 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 - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXX/180 /2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 8                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego pod 

nazwą „bon żłobkowy” omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.  

Proszę wiec o przedstawienie opinii komisji.  

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

poinformowała, 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 - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw – 0 głosów,  

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXX/181/2021 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego pod nazwą „bon 

żłobkowy” jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9                                                                                                                                  

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXX/182/2021 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. 10 

Wójt Gminy przedstawił informację o działalności w 2021 roku. /informacja jest załącznikiem 

do protokołu?. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działalności Rady Gminy i Komisji w 2021 

roku. /informacja jest załącznikiem do protokołu/. 

 

Ad.12 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radna Jolanta Waloszczyk – zwróciła się o remont parkingu obok kościoła w Polskiej Cerekwi, 

postawienie lampy na parkingu oraz remont ubikacji. Jako Rada Parafialna postanowiliśmy, aby 

gmina załatwiła pozwolenie na postawienie lampy a z Rady Parafialnej kupimy z własnych 

pieniędzy lampy solarne. 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – w tej sprawie musza być uzgodnienia z konserwatorem . 

Wójt Gminy – jest to temat na odrębne spotkanie 



Radna Jolanta Waloszczyk – żeby nie było tak, że temat zostanie zamieciony pod dywan. Jest to 

teren gminy, a nie parafialny.  Następnie toalety i parking. 

Wójt Gminy – proponuję spotkanie z Radą Parafialną po nowym roku.  

Radna Jolanta Waloszczyk – chodzi mi o chodnik na ul. Karola Miarki, bo w jednym miejscu nie 

ma chodnika. Czy to tak ma być ?                                                                                                 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – jesteśmy w trakcie uzgodnień 

Radna Jolanta Waloszczyk – czy droga będzie poszerzona, czy zostaną dziury i błoto 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – to zaprojektowało Starostwo, będzie tam również pas zieleni 

Radny Joachim Zemełka – jak długo na chodniku przy ul. Karola Miarki będzie hydrant 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – to było korygowane z tego hydrantu korzystają strażacy 

Radny Alfons Schurgacz – kiedy będzie światło na ul. Cichej w Zakrzowie 

Radny Krystian Składny – Czy mamy wyłoniona firmę na odśnieżanie ? 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – wpłynęły 2 oferty i wygrała firma San-Trans Sandra Ruzik - 

Andrejczuk  

Wójt Gminy – powiem pracownikowi, aby przygotował taką informację i wszystkim radnym i 

sołtysom przekażemy oraz damy na nasze strony 

Radny Krystian Składny – Jakie są standardy ? 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – standardy są dopasowane do dróg powiatowych 

Radna Urszula Leżała – Kto ma odśnieżać chodnik w Ciężkowicach ?  

Pan Damian Malcharek sołtys wsi Koza– Co z rowem w Kozie ? 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – jutro będę dzwonił w tej sprawie 

Radny Klaudiusz Widera – Czy została sprzedana działka na ul. Zamkowej 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – jeszcze nie została sprzedana 

Radny Rajmund Komorek – czy montaż progów zwalniających na ul. Zamkowej jest już 

przesądzony, bo uważam, ze jest to bez sensu 

Wójt Gminy – wpłynął wniosek i jest odpowiedź, że jest taka możliwość. Będzie spotkanie i 

niech się mieszkańcy wypowiedzą 

 

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                    Jerzy Kołeczko  

 

 

 

 

 


