
 

 

 
 Protokół Nr VII/2015  

z obrad VII sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 24.06.2015 r. 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 24 czerwca 2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady siódmej Sesji Rady Gminy  Polska 

Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

  

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

oraz Sekretarz Gminy Urszula Golisz 

 

Listy obecności są załącznikiem 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 stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  

i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 

przyjęta jednogłośnie.    

 

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o  porządku. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

  

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

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

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

2014 rok. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały   

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 



 

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 

ławników. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/190/2014 Rady Gminy Polska z 

dnia 20 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały  

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do 

realizacji zespołu elektrowni wiatrowych. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 maja 2015 r. na działalność Wójta 

Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

  

12. Wolne wnioski.      

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 

przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad.2  

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji z 

dnia 20.05.2015 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.3 

Pani Urszula Golisz Sekretarz Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał i wniosków 

podjętych na sesji w dniu 20 maja 2015 r.                             



 

 

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 pozytywną uchwałę nr 185/2015 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Daniel Teister przedstawił uchwałę Nr I/2015 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20.06.2015 r. w sprawie 

zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2014 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew   

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z 

informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok szczegółowo 

były analizowane na wspólnych posiedzeniach stałych komisji rady. / sprawozdania oraz 

informacja o stanie mienia Gminy są załącznikami do protokołu / 

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 otworzył dyskusję: 

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy za 2014 rok i poddał pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych. Za głosowało -15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów 

/ uchwała nr VII/35/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok jest załącznikiem do protokołu./ 

 

Ad.5  

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 272/2015 z dnia 3 

czerwca 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 

opiniującą  wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi z wykonania 

budżetu za 2014 rok. / uchwała jest załącznikiem do protokołu / 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Daniel Teister przedstawił uchwałę nr I/2015 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. pozytywnie 

opiniującą wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew  za 2014 r. oraz wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew / uchwała jest załącznikiem do protokołu /. 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję  przypomniał radnym, że głosując nad 

absolutorium głosujemy nie nad daną osobą, a nad wykonaniem budżetu. Ponieważ nikt z 

obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2014 rok i poddał pod 

głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów 

/uchwała nr VII/36/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew za 2014 rok jest załącznikiem do protokołu / 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.  

omawiany był na wspólnej komisji.                                                                                                    

Skarbnik Gminy – poinformowała, że od ostatniej komisji nic się zmieniło i przedstawiła 

zmiany w  projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok. /projekt 



 

 

uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                                                                      

Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

wspólna opinia komisji była pozytywna. / opinia jest załącznikiem do protokołu/ 

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

Ponieważ nikt więcej 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 VII/37/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Sekretarz Gminy Urszula Golisz - projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego 

zgłoszonych kandydatów na ławników musicie podjąć ponieważ w tym roku kończy się 

kadencja ławników. Prezes Sądu Okręgowego zwrócił się do nas z pismem, że na tą kadencję 

na naszą gminę przypada dwóch ławników. Do chwili obecnej zgłosiło się dwóch 

kandydatów, ale do 30 czerwca mogą się jeszcze zgłaszać kandydaci na ławników. Również 

do 30 czerwca musi zostać powołany zespół, który będzie opiniował kandydatów na 

ławników.   

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników omawiany był na wspólnym posiedzeniu rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia 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 w sprawie 

powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników i poddał go pod 

głosowanie. 

Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 0 głosów 

/uchwała nr VII/38/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów 

na ławników jest załącznikiem do protokołu./ 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/190/2014 

Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20.10.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polska 

Cerekiew omawiany był  na wspólnym posiedzeniu komisji.   

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. / opinia komisji 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 w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXII/190/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 października 

2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew i poddał pod 

głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów 

/uchwała nr VII/39/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/190/2014 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium 



 

 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew jest 

załącznikiem do protokołu./ 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie 

niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych omawiany był na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 

obecnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 

Przewodniczący Rady poinformował obecnych, że zmiany planu robimy na prośbę inwestora 

i za wszystkie zmiany płaci inwestor tak, że urząd nie ponosi żadnych kosztów. 

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

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

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych i 

poddał pod głosowanie. 

Głosowało -15 radnych, Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów  

/uchwała nr VII/40/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do 

realizacji zespołu elektrowni wiatrowych jest załącznikiem do protokołu./ 

 

Ad.10   

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 maja 2015 r. 

na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował 

obecnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 

Przewodniczący Rady – w dniu 22 maja 2015 r do Rady Gminy Polska Cerekiew wpłynęła 

skarga Pana Juliusza Wramby na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew. 

Ze skargi tej wynika, że Pan Ireneusz Smal inspektor ds. inwestycji, przetargów i 

drogownictwa w rozmowie ze skarżącym oświadczył iż remont drogi transportu rolnego w 

ciągu ulicy Leśnej w Witosławicach rozpocznie się po Świętach Wielkanocnych. 

Ponieważ do dnia wniesienia skargi remontu nie rozpoczęto, skarżący wyraża obawę czy 

remont zostanie przeprowadzony w 2015 roku. 

W świetle powyższego uznać należy, że skarga ta jest skargą na pracownika urzędu w 

Polskiej Cerekwi Pana Ireneusza Smala, który w rozmowie ze skarżącym miał powiedzieć, że 

remont rozpocznie się po Świętach Wielkanocnych. 

Z tego względu Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, ponieważ dotyczy ona 

skargi na pracownika urzędu gminy i wobec tego do jej rozpatrzenia właściwym jest Wójt 

Gminy Polska Cerekiew.     

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

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

załatwienia skargi z dnia 7 maja 2015 r. na działalność Wójta Gminy Polska Cerekiew i 

poddał pod głosowanie. 

Głosowało -15 radnych, Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów  

/uchwała nr VII/41/2015 w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 maja 2015 r. na działalność 

Wójta Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu/. 



 

 

 

 

Ad.11                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

obecnych, że wspólna opinia komisji jest pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 

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

Radna Maria Wawrzynek – czy liczba członków się zmniejszyła czy zwiększyła 

Sekretarz Gminy – liczba członków się zmniejszyła. 

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

sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w 

Kędzierzynie-Koźlu i poddał go pod głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów 

/uchwała nr VII/42/2015 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu jest załącznikiem do protokołu/. 

 

Ad.12  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radna Maria Wawrzynek – ile osób jest zatrudnionych w ośrodku w Zakrzowie 

Sekretarz Gminy – zatrudnionych jest tam 6 osób, a reszta to stażyści z Biura Pracy 

 

 

Przewodniczący Rady zamknął obrady piątej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko 

 

 

  

 


