
Protokół nr XVI/2016 
z obrad XVI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 31.03.2016 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 31 marca 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady szesnastej 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 , Sekretarz Gminy Urszula Golisz. 

 

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 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.    

 

Porządek obrad: 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 

porządku obrad. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew 

„Złoty Florian”. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXI/179/2001 rady Gminy w 

Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu 

rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz Gminy Polska 

Cerekiew. 

 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2015 roku”. 

 

10. Przyjęcie Planu Pracy Rady i Komisji. 

 



11. Wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie 

działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie jako punktu 2, punkty  nr. 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 otrzymują nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,    

 

  

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś 

wnioski o zmianę porządku obrad.  

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 

porządek sesji 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 

Pani Agnieszka Wieczorek Griner przedstawiła obecnym cele i zadania  działalności 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie oraz współpracę z Klubem Jeździeckim 

„Lewada” w Zakrzowie.  

 

Ad.3  

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

dnia 18.02.2016 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści protokołu.  Ponieważ nikt nie 

wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.4 

Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków 

przyjętych na sesji w dniu 18.02.2016 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.5 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

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

Radna Maria Wawrzynek –  środki na remont dachu w szkole we Wroninie, czy to jest pilne. 

Wójt Gminy – tak jest to pilna sprawa, Pani Dyrektor już we wrześniu składała wniosek o 

remont tego dachu. Wcześniej nawet dach sprawdzał budowlaniec i uznał, ze remont tego 

dachu jest konieczny, dlatego zaplanowaliśmy remont tego dachu. 

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 XVI/72/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie 

gminy na 2016 r jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie 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 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XVI/73/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

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

bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt 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. /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 i poddał 

go pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XVI/74/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności zwierząt jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia  Gminy 

Polska Cerekiew „Złoty Florian” 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. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Rady – do biura rady wpłynął jeden wniosek zgłoszony przez  Towarzystwo 

Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Ciężkowicach, gdzie wnioskują o 

przyznanie wyróżnienia dla Pani Gertrudy Kunik zamieszkałej w Ciężkowicach i przedstawił 

wniosek. Kapituła na swoim posiedzeniu postanowiła jednogłośnie przyznać to honorowe 

wyróżnienie.   

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XVI/75/2015 w sprawie przyznania honorowego wyróżnienia  Gminy Polska 

Cerekiew „Złoty Florian” jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXI/179/2001 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej 

z tytułu rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz Gminy Polska 

Cerekiew 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. /opinia komisji jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady Przedstawił projekt uchwały i poddał pod 

głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XVI/76/2016 w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXI/179/2001 Rady Gminy 

w Polskiej Cerekwi z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu 

rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności podatków na rzecz Gminy Polska Cerekiew 

jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.10 



Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXIII/193/2014 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku” omawiane było 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. / opinia jest załącznikiem do protokołu /. 

Przewodniczący Rady – proszę więc o pytania lub uwagi co do sprawozdania. 

Radna Maria Wawrzynek – uważam, aby komisja przyjrzała się wydatkom na co poszły 

przekazane dotacje.                                                                                                                   

Przewodniczący Rady - zanim komisja podejmie decyzję powinna porządnie przeanalizować i 

przejrzeć się wydatkom za poprzednie lata czy środki były wydatkowane na rozpowszechnianie 

sportu wśród dzieci i młodzieży czy na inne cele. Środki te powinny być przeznaczone na rozwój 

i zdrowie dla naszych dzieci, a nie na coś innego. 

Radna Maria Wawrzynek – pracownik powinien sprawdzać czy wydatki są przeznaczone 

zgodnie ze złożonym wnioskiem. Środki powinny być przeznaczone dla dzieci, aby mogły 

bezpłatnie korzystać z uprawiania jakiegokolwiek sportu.  

Wójt Gminy – to jest słuszna racja i ja też uważam, że  zanim dotacje zostaną przyznane to 

przyjrzymy się jak te środki zostały wykonane w poprzednich latach. Będę zwracać uwagę na 

rozpowszechnianie sportu i rekreacji wśród naszych dzieci i młodzieży z naszej gminy.  

Skarbnik Gminy – ja tez uważam, że komisja powinna się temu przyjrzeć , czy  środki są 

przeznaczane zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 

głosowanie. 

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

głosów, wstrzymało się - 0 głosów. 

Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXIII/193/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2015 roku” jest załącznikiem do protokołu.                                                                                                                                                      

 

Ad.11                                   

Przewodniczący Rady – plan pracy rady i komisji, który dzisiaj dostaliście jest ramowym 

planem pracy. Plan jest otwarty i w każdej chwili można wprowadzić dodatkowy temat. 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Alfonsowi Schurgacz, za otrzymane tematy, które 

dotyczyły dróg powiatowych. Poinformował, że Pan Wójt zobowiązał Pana Ireneusza Smala, 

który jest radnym powiatowym, aby poruszył to na szczeblu powiatu.  

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania do planu pracy. 

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

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

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.12 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Wójt Gminy poinformował obecnych, że 09.05.2016 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Zakrzowie odbędzie się konferencja wojewódzka z Minister Edukacji 

Radna Maria Wawrzynek – czy będzie robiona kanalizacja we Wroninie i Łańcach 

Wójt Gminy – nabór wniosków będzie w III kwartale 2016 roku 

Pani Urszula Kochoń – naprawić zegar, żeby bił kwadranse, oraz na zakręcie na ul. Kozielską 

ustawić prawidłowo znak z nazwami ulic  

Radna Maria Wawrzynek – czy Euro-Country jest już przeniesione do zamku 

Wójt Gminy – tak, Fundacja Euro-Country przyjmuje już w zamku 

Wójt Gminy – od jutra można składać wnioski na 500+. Proszę informować mieszkańców, że 

jeżeli złożą wnioski do końca czerwca to dostaną wyrównanie od kwietna.  

 

 



 

 

Ad.8 

Ponieważ nikt nie zgłosił wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 

szesnastej  sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko 

                                                                           

 


