
 

Protokół nr XXVI/2021 
z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 24.06.2021 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 24 czerwca 2021 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej szóstej  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 , Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz Radny Powiatu Ireneusz Smal  

 

Listy obecności są załącznikami 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. 

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 protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 

4. Debata nad raportem o stanie gminy. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 

2020 rok. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja  

- głosowanie i podjęcie uchwały  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2021 rok. 

- dyskusja 



- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska 

Cerekiew na rok szkolny 2021/2022. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- glosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich  w publicznym transporcie zbiorowym. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i 

manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego 

transportu zbiorowego. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

15. Wolne wnioski. 

 

16. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

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 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 12 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 12 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

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 /. 

wieloletniej prognozy finansowej  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – na poprzedniej sesji Wójt Gminy pokrótce przedstawił raport o stanie 

gminy w 2020 rok. Czy ktoś z obecnych chce zabrać głos. Ponieważ nikt z obecnych nie 

zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – na poprzedniej sesji  był przedstawiony raport o 

stanie gminy, jak również był do wglądu na stronie internetowej. Nikt nie zgłosił się do 

debaty nad raportem o stanie gminy. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

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

udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok i poddał pod 

głosowanie. 

Głosował 12 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXVI/151/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 135/2021 z dnia        

15 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. /uchwala jest załącznikiem do 

protokołu/. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2020 rok i poddał pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXVI/152/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 215/2021 z dnia        

8 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew z wykonania budżetu gminy za 

2020 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2020 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 maja 2021 r. pozytywnie 

opiniującą  wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. /uchwala jest załącznikiem do 

protokołu/. 

Przewodniczący Rady – czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 



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

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok i poddał pod 

głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XXVI/153/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew za 2020 rok jest załącznikiem do protokołu. 

Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i przyjęcie  sprawozdania z 

wykonania budżetu. Następnie Pan Wójt podziękował Pani Skarbnik oraz pracownikom 

urzędu za prawidłową realizację budżetu.  

 

Ad.8 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  poinformowała radnych, że od posiedzenia 

komisji nie doszły żadne zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2021 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do 

protokołu /.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 

stałych komisji rady.  

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

radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 

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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXVI/154/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2021 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9   

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  poinformowała, że od posiedzenia komisji nie 

doszły żadne zmiany do projektu  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 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXVI/155 /2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022 omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji rady. 

Proszę wie o przedstawienie opinii komisji.  

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

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

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

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał o 

pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało - 12 radnych, przeciw – 0 głosów,  

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXVI/156/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad. 11                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej 



publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina 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. 

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

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przecie – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   

Uchwała nr XXVI /157/2021 w sprawie j wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego 

transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Polska Cerekiew jest załącznikiem 

do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ceny za usługi przewozowe w gminnych 

przewozach pasażerskich  w publicznym transporcie zbiorowym 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. 

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

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przecie – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   

Uchwała nr XXVI /158/2021 w sprawie ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach 

pasażerskich  w publicznym transporcie zbiorowym  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty 

dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym 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. 

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

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przecie – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   

Uchwała nr XXVI /159/2021 w sprawie j sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty 

dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych 

dla gminnego transportu zbiorowego 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. 

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

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przecie – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   



Uchwała nr XXVI /160/2021 w sprawie  przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla 

gminnego transportu zbiorowego jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.15  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radny Daniel Teister – jak wygląda sprawa sprzedaży pałacu w Zakrzowie 

Wójt Gminy – jest bardzo dobrze. Jest chętny z którym się spotykamy i rozmawiamy. Cena 

wywoławcza to 3 mln zł. 

Radny Daniel Teister – kiedy będzie przetarg 

Wójt Gminy  - przetarg odbędzie się w sierpniu 

Radny Daniel Teister – jak sprzedamy to, to jest szansa na remizę strażacką w Zakrzowie 

Wójt Gminy – ja sobie zakładam, aby to ktoś kupił i remontował, a nie żeby to stało puste, rosły 

chaszcze i powybijane szyby 

Radny Alfons Schurgacz – czy to nie jest dyplomatyczne zagranie, że I, II przetarg, a potem 

obniżenie ceny 

Wójt Gminy – nie, nie jest to żadne zagranie 

Radny Daniel Teister – jak wygląda sprawa przeniesienia rzeczy z remizy OSP Zakrzów do 

świetlicy. 

Wójt Gminy – jak będzie zrobiona inwentaryzacja w świetlicy to wtedy strażacy będą mogli się 

tam przenieść ze swoim sprzętem 

Pani Ilona Dapa Sołtys wsi Ligota Mała – kiedy będzie remont na ul. Karola Miarki w Polskiej 

Cerekwi. To jest karygodne, że tak długo nie remontują tej drogi. 

Radna Jolanta Waloszczyk – pisałam do powiatu o remont tej drogi, ale odpisali, że jak będą 

środki to to zrobią 

Radny powiatu Pan Ireneusz Smal – roboty cząstkowe są w toku. W poniedziałek na spotkaniu w 

Sukowicach zapewniał, że wchodzą do gminy Polska Cerekiew. We wtorek jest sesja w 

powiecie i zadam to pytanie 

Przewodniczący Rady – radna Pani Maria Wawrzynek prosiła, aby wyremontować drogę przez 

Łaniec  

Radny Krystian Składny – czy firma Borbud zjawi się na Wroninie  

Pan Ireneusz Smal – ta firma tam cały czas jest, po budowie chodnika będą robione przyłącza. 

Pan Marek Klimek sołtys wsi Zakrzów – kiedy będzie projekt na remont drogi w Zakrzowie bo 

droga jest bardzo zniszczona 

Wójt Gminy – gmina ma 20 tyś. na projekt tej drogi, ale jak damy te pieniądze do Starostwa to 

nie mamy gwarancji, że będą tą drogę remontować  

  

Ad.16 

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVI sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołował                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko 

 

 

 

  


