
 

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

w dniu 20 września 2022 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 20 września 2022 r. dokonał o godz. 16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej szóstej Sesji Rady 

Gminy  Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek - Juzwiszyn, 

Sekretarz Gminy Mariusz Pendziałek. 

 

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 Michaelę Weirauch, 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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za  I półrocze 

2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja  

- głosowanie 

- przyjęcie sprawozdania 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 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  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy.  

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

8. Wolne wnioski. 

9. 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 

Sekretarz 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 

Pan Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko 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. 

Wiceprzewodnicząca Rady Aneta Piela przedstawiła obecnym uchwałę nr 273/2022 z dnia        

15 września 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w sprawie opinii o informacji o przebiegu. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Pan Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Pana Daniela Teister o opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew, który 

poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały  

i poddała go pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2022 rok był omawiany na komisji.  / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

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

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn poinformowała radnych o zmianach jakie 

zawiera projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 

2022 rok, min. zmiana w oświacie; środki przeznaczone na finansowanie uczniów z Ukrainy 

oraz wynagrodzenia dla pedagogów i nauczycieli początkujących, zmiana w pomocy 

społecznej; środki na wypłatę dodatków węglowych. / projekt uchwały jest załącznikiem do 

protokołu /.  

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

Pani Maria Wawrzynek -  środki na dodatek węglowy są na rozdziale COVID 



Pani Skarbnik – tak, zgodnie z ustawą środki na dodatek węglowy pochodzą ze specjalnego 

funduszu COVID, te środki są wyodrębnione na osobnym rachunku, zostaną przekazane do 

GOPS. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały  

i poddała go pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXXVI/206/2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska 

Cerekiew na rok 2022 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

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

wieloletniej prognozy finansowej był omawiany na komisji.  / projekt uchwały jest 

załącznikiem do protokołu /.  

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 Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały  

i poddała go pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXVI/207 /2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy był omawiany na komisji. Proszę wie o 

przedstawienie opinii komisji.  

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

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał obecnych czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu 

uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 i poddała o pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXVI/208/ 2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia dzierżawy. 

 

Ad.8 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Przewodniczący Rady Gminy – większość z was wie, że kolejny list od Lewady jest 

rozdawany ale myślę, że nie będziemy odpowiadać; wymienione w tym liście jest co zostało 

przez tyle lat zrobione ale brakuje jednej informacji za czyje pieniądze. Myślę, że nie 

będziemy tego tematu ruszać. Czy ktoś chce coś zapytać? 

Pan Marek Klimek sołtys wsi Zakrzów – proponuje zainstalować jeszcze jeden głośnik na 

Sali, co z projektem budowy drogi w Zakrzowie 

Pan Przewodniczący – Nagłośnienie to koszt 20 tyś zł, co do projektu trzeba zapytać p. 

Smala, który jest w tej chwili na sesji rady powiatu, zapiszemy pytanie w protokole 

Pan Marek Klimek sołtys wsi Zakrzów – zapraszam pana i pana Wójta na spotkanie w piątek 

w Zakrzowie żeby to wytłumaczyć mieszkańcom 

Pan Przewodniczący – nie mogę decydować za pana Wójta; pamiętam, że na ostatniej sesji  

 p. Smal zadeklarował że do 30 czerwca to będzie zrobione.  

Pani Maria Wawrzynek – znak ślepa uliczka miał być na ul. Polnej, jeszcze go nie ma 



Pani Skarbnik – znak już jest kupiony  

Pani Maria Wawrzynek – powiat czyści drogę, czy jest wiadomo w jakim zakresie, chodzi mi 

o skarpę 

Pan Przewodniczący – to też jest pytanie do p. Smala, a jeśli to jest droga powiatowa to tym 

bardziej. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXVI sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Michaela Weirauch         Jerzy Kołeczko 

 

 

 

 


