
Protokół nr XVIII/2020 
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 30.06.2020 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 30 czerwca 2020 r. dokonał o godz.17.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady osiemnastej 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 . 

Nieobecna Pani Aneta Piela-Łatka 

 

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. 

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 o działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.  

 

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

 

5. Debata nad raportem o stanie gminy. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 

2019 rok. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja  

- głosowanie i podjęcie uchwały  



 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie 

gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

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

zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2020 rok 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

14. 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 i podjęcie uchwały 

 

15. Przyjęcie informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi za 2019 

rok. 

- dyskusja 

- głosowanie i przyjęcie informacji 

 

16. Przyjęcie informacji o realizacji uchwały nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew 

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2019 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie i przyjęcie informacji  

 

17. Przyjęcie informacji z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew w 

sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Polskiej Cerekwi za 2019 

rok. 

- dyskusja  

- głosowanie i przyjęcie informacji 

 

18. Wolne wnioski. 

 

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 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 14 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 14 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad.3.                                                                                                                                                         

Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.  

https://www.youtube.com/watch?v=LlbSh9Dsm1A&ab_channel=RadaPolskaCerekiew 

 

Ad. 4                                                                                                                                                              

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.5 i 6 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko –  raport o stanie gminy był do wglądu na stronie 

internetowej. Nikt się nie zgłosił do debaty nad raportem o stanie gminy. Czy ktoś z radnych 

chce zabrać głos. 

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

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok i poddał pod 

głosowanie. 

Głosował 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVIII/99/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 140/2020 z dnia        

16 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2020 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 

zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. /uchwala jest załącznikiem do 

protokołu/. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2019 rok i poddał pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVIII/100/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 230/2020 z dnia        

22 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew o 

https://www.youtube.com/watch?v=LlbSh9Dsm1A&ab_channel=RadaPolskaCerekiew


udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew z wykonania budżetu gminy za 

2019 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2020 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 czerwca 2020 r. pozytywnie 

opiniującą  wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. /uchwala jest załącznikiem do 

protokołu/. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

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

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok i poddał pod 

głosowanie. 

Głosował 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVIII/101/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew za 2019 rok jest załącznikiem do protokołu. 

Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i przyjęcie  sprawozdania z 

wykonania budżetu. Następnie Pan Wójt podziękował Pani Skarbnik, Pani Sekretarz , 

pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych za prawidłową realizację 

budżetu.  

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy – projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

na 2020 rok był omawiany 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. 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany zmian budżetu gminy Polska Cerekiew na 2020 rok. / 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. Brak głosu – Pani Maria Wawrzynek 

Uchwała nr XVIII/102/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew 

na 2020 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10   

Przewodniczący Rady Gminy – projekt uchwały w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 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 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 XVIII/103 /2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

Proszę więc o przestawienie opinii komisji. 



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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych 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 XVIII/104/2020 w sprawie zaciągnięcia j pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska 

Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przestawienie opinii komisji. 

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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych 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 XVIII/105/2020 w sprawie z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie 

gminy Polska Cerekiew  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 13 

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

bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2020 rok 

omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przestawienie opinii komisji. 

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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych 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 XVIII/106/2020 w sprawie z przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2020 jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 14 

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 komisji. 

Proszę więc o przestawienie opinii komisji. 

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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych 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 XVIII/107/2020 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. 15 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

Proszę więc o przestawienie opinii komisji. 

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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych 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 XVIII/108/2020 w sprawie wyrażenia woli  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.16 

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXII/182/2018 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020 za 2018 rok omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc 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 sprawozdania. 

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

Głosowało 14 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów  

Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

22 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 

2018 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.17 

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 29.12.2016 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 

2016 -2020 omawiane było na wspólnym posiedzeniu rady. 

Proszę więc 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 sprawozdania. 

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

Głosowało 14 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów  

Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

29.12.2016 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 -2020 jest 

załącznikiem do protokołu. 

 



Ad.18 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radny Klaudiusz Widera – zwrócić uwagę na źle wykoszony rów od Polskiej Cerekwi do 

Ligoty Małej 

Radny Ireneusz Smal – rano zgłoszę to odpowiednim służbom 

Radny Klaudiusz Widera – jeżeli chodzi o Fundusz Inwestycji Samorządowych czy już jest 

coś wiadomo 

Wójt Gminy – nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska 

 

Ad.19. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zamknął obrady osiemnastej sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Koleczko                                              

 

 


