
  Protokół nr XXXVIII/2018 
z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 27.09.2018 roku 

  

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 27 września 2018 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej 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 . 

 

Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 12 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 

qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecni byli: Pani Urszula Leżała i Pan Krystian Składny 

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.    

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

 

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (28.06.2018 r., 13, 16 i 28.08.2018 r. ) 

 

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

 

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. i wypracowanie 

wniosków do Komisji Rewizyjnej. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz  zmian w budżecie gminy na 

2018 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 

marca 2005 r. Nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 

- dyskusja 

- głosowanie  

- podjęcie uchwały 

 



9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XXIX/157/2017 z 

23.11.2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 

organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego’ 

za I półrocze 2018 r. 

 

10. Informacja Wójta Gminy o realizacji inwestycji w I półroczu 2018 roku. 

 

11. 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 13 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 13 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 jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.3 

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.4                                                                                                                                                                                 

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr 359/2018 z dnia 6 września 2018 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.  pozytywnej opinii o informacji 

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. / opinia jest załącznikiem do 

protokołu / 

Pan Daniel Teister Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 

komisji. 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku 

szczegółowo było analizowane  na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

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 zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania bądź uwagi, co do 

informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.                                                              

Ponieważ nikt z obecnych nie wniósł żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

Głosowało 13 radnych.  Za głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów. 

/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. jest załącznikiem do protokołu/ 

 

Ad.5 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 

2018 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXVIII/209/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w 

uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2018 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

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. 

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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXVIII/208/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – projektuchwały w sprawie zmiany Statutu 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, 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 poddał sprawozdanie  pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za przyjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXXVIII/211/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projektuchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej 

Cerekwi z dnia 30 marca 2005 r. Nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami 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, 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 poddał sprawozdanie  pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za przyjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXXVIII/212/2018 w sprawiezmiany uchwały Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 30 marca 2005 r. Nr XIX/163/2005 w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami jest załącznikiem do protokołu. 

 

 



 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr 

XXIX/157/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego” za I półrocze 2018 roku było omawiane na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. 

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 poddał sprawozdanie  pod głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, za przyjęciem głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XXIX/157/2016 z dnia 23.11.2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za I półrocze 

2018 roku jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił informację o realizacji inwestycji w I półroczu 2017. / 

informacja jest załącznikiem do protokołu /. 

Przewodniczący Rady – czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionej informacji. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została 

przyjęta. 

 

Ad.11 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu Rady, radnym, sołtysom za dobrą współpracę i 

życzylibyśmy aby ta współpraca dalej taka była. My nie robimy tego dla siebie, ale dla 

mieszkańców naszej gminy. 

Sekretarz Gminy poinformowała sołtysów że tablice ogłoszeń w sołectwach są tylko na 

obwieszczenia urzędowe i nie wolno tam wieszać innych informacji. Na plakaty Komitetów 

Wyborczych przeznaczono przystanki, a na wynajem sali  na zebrania jest zarządzenie. 

Sołtys Urszula Kochoń – dlaczego nie są wyasfaltowane drogi polne oraz przeznaczyć środki 

na utrzymanie placu przy kościele w Polskiej Cerekwi 

Radna Maria Wawrzynek – uporządkować działkę wysłać pisma do właściciela. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej ósmej Sesji Rady Gminy Polska 

Cerekiew. 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko 

 

 


