
 

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

w dniu 25.11.2021 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 25.11. 2021 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej dziewiątej  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 oraz Radny Powiatu Ireneusz Smal  

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 13 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. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2021 

rok. 

- dyskusja 

-  głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

finansowej gminy na 2021 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

6. Pojęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład 

Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 

budżetu gminy Polska Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

 

 



 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok”.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za  pracę Wójta Gminy Polska 

Cerekiew. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Wolne wnioski. 

 
13. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 

 

1.  przyjęcia przez Gminę zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego 

zimowego utrzymania dróg. 

 

Punkt ten otrzymuje Nr 4, a punkty od nr 4 – do nr 13  otrzymują Nr 5 do 14  

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad  wraz z wnioskiem Wójta Gminy 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 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 protokołu  z 

poprzedniej sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 13 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 /. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania publicznego 

z zakresu właściwości powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022. 

Jest to dodatkowy punkt wprowadzony na dzisiejszej sesji. / projekt uchwały jest załącznikiem 

do protokołu /.  

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

Radny Klaudiusz Widera – dlaczego tak późno się o ty dowiedzieliśmy bo powiat już podjął 

uchwałę we wrześniu.  

Wójt Gminy to się działo w okresie międzysesyjnym. To jest mój błąd za co przepraszam.   

Mamy deklarację Starosty, że jak zabraknie środków to nam Starostwo dopłaci. Wykonawca 

będzie wystawiał faktury odrębnie za drogi powiatowe i odrębnie za drogi gminne.  

Rady Krystian Składny – ile mamy dróg powiatowych na naszej gminie. 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – dróg powiatowych mamy 21 km., a dróg gminnych 25 km. 

Tyle starostwo wydało w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie w Reńskiej Wsi też nie 

wystarczyło to Starostwo dołożyło.                                                                                                                         

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 XXIX/168/2021 w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania publicznego z zakresu  

właściwości powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022 jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5                                                                                                                                        

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie 

dokonania 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.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXIX/169/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

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

 

Ad.6   

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła  projektu  uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   / 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. 

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 XXIX/170 /2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 



 

Ad. 7                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. Stawki 

podwyższone zostały o stopień inflacji. 

Proszę wie o przedstawienie opinii komisji.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, 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 go 

pod głosowanie. 

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

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXIX/171/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych do budżetu 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 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.   

Uchwała nr XXIX /172/2021 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok” 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 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.  

Uchwała nr XXIX /173/2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2022 roku”  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.  

Uchwała nr XXIX /174/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 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 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 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów.  

Uchwała nr XXIX /175/2021 w sprawie przyjęcia  uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta 

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

wstrzymało się – 0 głosów.  

Uchwała nr XXIX /176/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska 

Cerekiew  jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.13  

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Radna Maria Wawrzynek – kiedy będzie wywieziona ziemia po kanalizacji w Łańcu 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – ziemi jest tam składana czasowo, a potem będzie wywieziona 

Radny Klaudiusz Widera – grupa radnych zastanawiamy się co z 50 tyś zł 

Skarbnik Gminy – nie było odrębnego zapisu na sylwestra, to na zakup opału w Zamku 

Radny Powiatu Ireneusz Smal – będzie jeszcze jedna dostawa oleju w tym roku. 

Przewodniczący Rady – proponuje aby w drzwiach w Lamikowcu i Domu Seniora zamontować 

spirale, które będą powodować zamykanie tych drzwi. 

Radna Urszula Leżała – co dalej z przejściem dla pieszych w Ciężkowicach 

Wójt Gminy – byłem z dyrektorem Cukrowni na spotkaniu w Opolu i zapytałem o to przejście. 

Uzyskałem odpowiedź, że przejście będzie, ale nie w tym miejscu co wskazali mieszkańcy tylko 

niżej. W roku 2023 – 2024 planują budowę chodnikach od Tomi Marktu aż do wjazdu do 

bloków cukrowniczych. 

Radny Rajmund Komorek – poruszył sprawę budowy chodnika w Dzielawach i Witosławicach  

chociaż po jednej stronie. 

Pan Marek Klimek sołtys wsi Zakrzów – pytał na jakim etapie jest wykonanie projektu remontu 

drogi powiatowej w Zakrzowie 

  

Ad.14 

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXIX sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 



 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                   Jerzy Kołeczko  


