
 

Protokół nr XXXV/2022 
z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 30.06.2022 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej piątej  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 12 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. Debata nad raportem o stanie gminy. 

 

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

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

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

2021 rok. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja  

- głosowanie i podjęcie uchwały  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 rok. 

- dyskusja 



- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska 

Cerekiew na rok szkolny 2022/2023. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia  rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli.    

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/195/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska 

Cerekiew i Ciężkowice. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
14. Wolne wnioski. 

 

15. 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 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 12 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 12 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

 



 

Ad. 3                                                                                                                                                          

Wójt Gminy przedstawił informację o 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 

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

 

Ad.4 

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

stronie internetowej. Nikt nie zgłosił się do debaty nad raportem.                                         

Czy ktoś z obecnych chce zabrać głos.  

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego 

punktu. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko - ponieważ nikt nie zabrał głosu nad raportem o stanie 

gminy Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok i poddał pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXXV/197/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 129/2022 z dnia        

13 maja 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie 

zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. /uchwała 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 2021 rok i poddał pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXXV/198/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 198/2022 z dnia        

10 czerwca 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew z wykonania budżetu gminy za 

2021 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 czerwca 2022 r. pozytywnie 

opiniującą  wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2021 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. /uchwała 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 2021 rok i poddał pod 

głosowanie. 



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

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXXV/199/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew za 2021 rok jest załącznikiem do protokołu. 

Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i przyjęcie  sprawozdania z 

wykonania budżetu. Następnie Pan Wójt podziękował Pani Skarbnik oraz pracownikom 

urzędu za prawidłową realizację budżetu.  

 

Ad.8 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  poinformowała radnych, że od posiedzenia 

komisji nie doszły żadne zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2022 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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXV/200/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2022 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9   

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  poinformowała, że od posiedzenia komisji nie 

doszły żadne zmiany do projektu  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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXV/201 /2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 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 o 

pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXV/202/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2022/2023 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 o 

pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXV/203/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Polska Cerekiew na rok szkolny 2022/2023 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 12                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady 

Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia  rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Dotyczy to stanowisk logopedy i terapeutów. 

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, przecie – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   

Uchwała nr XXXV /204/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia  rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/195/2022 Rady 

Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w 

sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice 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, przecie – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   

Uchwała nr XXXV /205/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/195/2022 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska 

Cerekiew i Ciężkowice jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Przewodniczący Rady Gminy – list otwarty radnych, który podpisaliście na posiedzeniu komisji 

został przesłany do mediów i opublikowany w K-K 24, Lokalnej oraz we Florianie . 

Pan Marek Klimek sołtys Zakrzowa – w Zakrzowie odbędą się dożynki powiatowe, a wieś ma 

tylko 1000 zł na upiększenie wsi 

Radny Krystian Składny – kiedy będzie zrobione odwodnienie ul. Traugutta we Wroninie 

 



Pani Ilona Dapa sołtys Ligoty Małej – czy coś wiadomo o klejeniu dziur w Ligocie Małej 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – na ostatniej sesji powiatu była o tym mowa, będzie to robione w 

drodze przetargu 

Pan Marek Klimek sołtys Zakrzowa – jak wygląda sprawa z projektem na remont drogi w 

Zakrzowie 

Radny Powiatu Ireneusz Smal  - jest w trakcie  

Radny Rajmund Komorek – w zeszłym roku też była mowa, że w trakcie i nic, byle mowa a 

projektu i tak nie będzie. W zeszłym roku do końca czerwca miał też być gotowy a nie jest 

Pani Małgorzata Sobota sołtys Ciężkowic – połatać dziury na ul. Polnej w Ciężkowicach 

  

Ad.15 

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXV sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołował                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 

 

 

 

  


