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

w dniu 28.12.2017 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej 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 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 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 protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Wręczenie  zaświadczeń  nowo  wybranym  radnym  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Polska
Cerekiew.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

5. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2018 rok.
- przedstawienie opinii komisji
- przedstawienie opinii RIO w Opolu
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

7, Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.
- przedstawienie opinii komisji
- przedstawienie opinii RIO w Opolu
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały



8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Polska 
Cerekiew na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Polska 
Cerekiew na lata 2017-2020.
- dyskusja
- glosowanie
- podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku  na terenie gminy Polska Cerekiew.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Polskiej Cerekwi.

14. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2017 roku.

15. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w 2017 roku. 

16. 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 pod  głosowanie.
Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 14 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 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 głosów.

Ad.3
Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy dokonali wręczenia radnym zaświadczeń o 
wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew życząc owocnej pracy w 
radzie.

Ad.4 
Przewodniczący Rady poinformował nowo wybranych radnych, że przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu radnego radni mają obowiązek złożyć ślubowanie. Ślubowanie 
odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołani kolejno radni wypowiadają słowo 
„ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie zwrócił się do radnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki  
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców”.
Wyczytani kolejno radni złożyli ślubowanie.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady stwierdził, że nowo wybrani radni, którzy złożyli 
ślubowanie, objęli mandat radnego Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew.

Ad. 5                                                                                                                                              
Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 
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.6   
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przestawił obecnym uchwałę nr 642/2017 z dnia 11 
grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
opiniującą przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. /pozytywna uchwała jest 
załącznikiem do protokołu /.                                                                                                         
Następnie Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady.
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek  
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu /.                                                                                                                                    
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia  budżetu gminy na 2018 rok i poddał go pod głosowanie.                                            
Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 1 głos, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała nr XXX/165/2017 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2018 
rok jest załącznikiem do protokołu 



Ad.7 
Na obrady sesji o godz. 16.35 doszła radna Urszula Leżała.                                                        
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przestawił obecnym uchwałę nr 613/2017 z dnia 11 
grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
opiniującą przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. /pozytywna 
uchwała jest załącznikiem do protokołu /.                                                                                    
Następnie Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady.
Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu Pani Maria Wawrzynek  
poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. /opinia jest załącznikiem do 
protokołu /.                                                                                                                                    
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej i poddał go pod głosowanie.                               
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała nr XXX/166/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  jest 
załącznikiem do protokołu.

Ad.8
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew 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.
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 XXX/167/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2017 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.9  
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany w sprawie uchwalenia 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 XXX/168 /2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu.

Ad.10
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska 
dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.



Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, 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 i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXX/169 /2017 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Polska Cerekiew na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020 omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, 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 i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXX/170 /2017 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Polska Cerekiew na lata 2017-2020  jest załącznikiem do protokołu.

Ad.12
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/161/2017 
Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.
Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, 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 i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXX/171 /2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/161/2017 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew  jest załącznikiem do protokołu.\

Ad.13
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Polskiej Cerekwi omawiany był 
na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.



Proszę więc o przedstawienie opinii komisji.
Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 
poinformowała radnych, 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 i poddał 
go pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów
Uchwała nr XXX/172 /2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/116/2016 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad.14 
Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy – przedstawił informację o działalności w 2017 roku. 
/informacja jest załącznikiem do protokołu/.

Ad.15
Przewodniczący Rady przedstawił informację o działalności Rady Gminy i Komisji w 2017  
roku. / informacja jest załącznikiem do protokołu/. 

Ad.16                                                                                                                                           
Ponieważ nikt nie zgłosił wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 
trzydziestej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.

                                              
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko


