
 

 

 
 Protokół nr VIII/2015  

z obrad sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 25.08.2015 r. 

 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 25 sierpnia 2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

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

Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

  

W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi,  Wójt Gminy Piotr Kanzy, 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” realizowano w ramach projektu pn. 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007-2013 w „Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszone przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

 

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

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

4. 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  

Zintegrowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

przedstawił Pan Grzegorz Markowski przedstawiciel firmy „Atmoterm”. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Krystian Składny – czy musimy, czy możemy to zrealizować 

Przewodniczący Rady – jesteśmy w subregionie dlatego musimy podjąć tą uchwałę i ją 

realizować.  

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

sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego” realizowano w ramach projektu pn. „Zintegrowane podejście 

terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego” (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 

„Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego i poddał pod głosowanie. 

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

głosów 

Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” realizowano w ramach projektu 

pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007-2013 w „Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszone przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.3 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn przedstawiła obecnym zmiany w budżecie 

gminy na 2015 rok. /projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 rok jest 

załącznikiem do protokołu/ 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Maria Wawrzynek – czy place zabaw były płacone z budżetu gminy, czy z funduszu 

soleckiego 

Skarbnik Gminy – place zabaw w Polskiej Cerekwi, Zakrzowie, Ligocie Małej oraz w 

Połowie były zapłacone z budżetu gminy, natomiast w pozostałych wsiach były płacone z 

funduszu sołeckiego 

Sekretarz Gminy – na każdy plac zabaw musi być zrobiona książka obiektu i to zostało 

zrobione, bo będzie kontrola z nadzoru budowlanego. 

Mam propozycję do sołtysów, aby co roku w swoich funduszach sołeckich przeznaczyć 

środki na konserwację i wymianę zniszczonych części. Wy sołtysi jesteście najbliżej placów 

zabaw i wiecie co tam trzeba wymienić. Jeżeli plac zabaw będzie bez atestu to my jako gmina 

ponosimy za to odpowiedzialność 

Radny Krystian Harz – czy wszystkie place zabaw mają atesty 

Sekretarz Gminy – my to wszystko sprawdzamy, sołtysi mogą podejść do urzędu i my damy 

dokumenty skąd były zamawiane place zabaw w poszczególnych wsiach 

Radna Maria Wawrzynek – jak nie ma ogrodzonego placu zabaw to po co stawić piaskownice 

Sekretarz Gminy – jeżeli nie chcecie to nie. Wy jako sołtysi o tym decydujecie 

Radna Maria Wawrzynek – czy są regulaminy 

Sekretarz Gminy – tak są, ale tam gdzie nie ma to uzupełnimy 

Skarbnik Gminy – zaproponowała sołtysom pomoc przy zabezpieczaniu środków z funduszu 

sołeckiego na remonty placów zabaw  



 

 

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

sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok i poddał pod głosowanie. 

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

głosów 

Uchwała nr VIII/44/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok jest 

załącznikiem do protokołu 

 

Ad.4 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Sekretarz Gminy – o ile nie zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej na terenie kraju to 

wybory do Sejmu i Senatu oraz przedterminowe wybory wójta odbędą się 25 października 

2015 roku. 

Radna Maria Wawrzynek – proponuje, aby w budżecie co roku wyremontować chociaż jedną 

drogę polną 

Radna Urszula Leżała – na ul. Szkolnej w Ciężkowicach 3 lampy nie święcą od 5 lat 

Radna Maria Wawrzynek – na „Żabniku” skosić pobocze 

Radna Sybilla Latusek – przy drodze przez Gniewów nie działają przepompownie, oraz 

wykosić tam pobocze 

Skarbnik Gminy – w imieniu Euro Country zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w 

Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi w dniu 17.09.2015 r. o godz. 17.30 gdzie będzie mowa 

na jakie projekty będą fundusze. 

Pan Piotr Kanzy – jako osoba chwilowo pełniące obowiązki Wójta Gminy jestem 

zaszczycony, że Pan Przewodniczący Rady wskazał moją osobę. Jest to ogromne wyzwanie. 

Liczę na współpracę i wyrozumiałość, pracujemy wszyscy dla dobra gminy. 

Radny Krystian Składny – kiedy poznamy kandydatów na wójta. 

Sekretarz Gminy – jak tylko Prezes Rady Ministrów podpisze rozporządzenie , to wtedy 

zgodnie z kalendarzem wyborczym będzie można zgłaszać kandydatów na wójta, a Gminna 

Komisja Wyborcza sporządzi obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta i poda 

do publicznej wiadomości. 

Radna Urszula Leżała – dlaczego w tym roku nie było orkiestr dętych  

Wójt Gminy – nie planowaliśmy ze względu na brak środków finansowych. 

Radny Krystian Harz – w związku z tym, że niedawno zmarła nasza Pani Wójt proponuję, aby 

w tym roku nie organizować sylwestra przed urzędem. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej wniosków na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady zamknął obrady piątej ósmej Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt 

                                                                                                          Jerzy Kołeczko 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 


