
 

Protokół nr XXV/2017 
z obrad XXV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 30.03.2017 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 30 marca 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej 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 . 

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 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. 

 

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

 

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej 

gminy Polska Cerekiew na rok 2017. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

finansowej.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010z dnia 10 listopada 2010 

roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz 



rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe 

zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.   

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności zwierząt. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

9. Podjęcie 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. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

11. Przyjęcie sprawozdania o realizacji uchwały nr XIII/57/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku”. 

 

12. Przyjęcie Planu Pracy Rady i Komisji na 2017 rok. 

 

13. Wolne wnioski. 

 
                                                                                                                                                 

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 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 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołów z 

poprzednich sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do ich 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 

Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich 

sesjach.                             

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 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

Następnie Przewodniczący Rady 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. / opinia jest załącznikiem do 

protokołu /  

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

Radna Maria Wawrzynek – o jakie wydatki majątkowe chodzi. 

Radna Aneta Piela – chodzi o komputery wraz z tablicami. 

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 XXV/127/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok. / 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 XXV/128/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów  omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.                                                                                                                 

/ projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i Budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Wójt Gminy – uchwała wynika z reformy o ochronie przyrody. Dotyczy ona tylko 

przedsiębiorców . Nie dotyczy to osób prywatnych. Razem z Wójtami ustaliliśmy jednakowe 

stawki dla wszystkich gmin oprócz Kędzierzyna-Koźla.                                                                                         

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

nowelizacja ustawy gdzie dalej nie trzeba będzie mieć zezwolenia na wycinkę drzew, ale 



trzeba będzie zgłosić to w urzędzie i przez  5 lat nie można będzie zbyć tych działek na 

których była wycinka drzew. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXV/129/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i 

krzewów jest załącznikiem do protokołu.   

 

Ad. 7                                                                                                                           

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010z dnia 

10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 

wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew  omawiany był na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                                                                               

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i Budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXV/130/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2010z dnia 10 

listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i 

pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie 

wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew  jest załącznikiem do 

protokołu. 

 

Ad.8 

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

bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                                                                               

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i Budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXV/131/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobieganiu bezdomności zwierząt jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

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. /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 jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXV/132/2017 w sprawie p 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.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych 

komisji rady. /projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu/.                                                                                                               

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXV/133/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały nr XIII/57/2015 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2016 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 – czy ktoś ma uwagi lub pytania co do sprawozdania. 

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

Głosowało 15 radnych, za podjęciem  głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 1 głos.                                                                                       

Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XIII/57/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 

listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2016 roku” jest załącznikiem do sprawozdania. 

 

 

 



Ad.12 

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 – 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.13 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Wójt Gminy zapoznał radnych z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr 

XXVI/300/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie 

ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania 

istotną częścią spraw publicznych 

Radna Maria Wawrzynek podziękowała za połatania dziur w Łańcach 

Sołtys Małgorzata Sobota – kiedy będzie remontowana droga na Ciepły Dół  

Wójt Gminy – droga będzie remontowana jak dostaniemy dofinansowanie na remont tej drogi 

 

 

Ad.14                                                                                                                                           

Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko 

                                                                           

 

 

 


