
 

 

 
 Protokół nr IX/2015  

z obrad sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 23.09.2015 r. 

 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 23 września 2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dziewiątej 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 załącznikiem 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 stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  

i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 

przyjęta jednogłośnie.    

 

Otwarcie 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 z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

 

4. Wystąpienie Prezesa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 

 

5.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. 

a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej 

b/ przedstawienie opinii RIO w Opolu 

c/ dyskusja 

d/ głosowanie i przyjęcie sprawozdania 

 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

a/ dyskusja 

b/ głosowanie 

c/ podjęcie uchwały    

  

 

 

 

 



 

 

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

finansowej. 

a/ dyskusja 

b/głosowanie 

c/ podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-

Koźlu na kadencję 2016-2019.     

a/ przedstawienie opinii zespołu powołanego uchwałą nr VII/38/2015 Rady Gminy Polska 

Cerekiew w dniu 24.06.2015 r. 

b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej 

c/ głosowanie – tajne – przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej                                                                                                                             

d/ podjęcie uchwały 

 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo-finansowej uchwały nr 

XXXIII/103/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 6.11.2014 r. w sprawie przyjęcia 

„Rocznego Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.” za I półrocze 

2015 r. 

 

10. Sprawozdania PUP w Kędzierzynie-Koźlu o stanie  bezrobocia na terenie Gminy Polska 

Cerekiew. 

 

11.  Informacja Wójta o realizacji inwestycji w I półroczu 2015. 

 

12. Wolne wnioski. 

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady 

przystąpił do jego realizacji. 

 

Ad.2  

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

Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków 

przyjętych na sesji.  

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 

Prezes Zenon Harczuk przedstawił prezentację funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Zakrzowie. Prezentacja jest załącznikiem do protokołu. 

                                                                                                                                                       



 

 

Ad.5                                                                                                                      

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt.  pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2015 r. / opinia jest załącznikiem do protokołu / 

Pan Daniel Teister Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 

komisji. 

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

informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.                                                              

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

głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

Głosowało 15 radnych.  Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów. 

/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. jest załącznikiem do protokołu/ 

 

Ad.6 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /                                                                                           

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

Radna Maria Wawrzynek – ile zwrotu z funduszu sołeckiego 

Skarbnik Gminy -  jest to 20% 

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 IX/45/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na 

rok 2015 jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7                                                                                                                           

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie zmiany 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 IX/46/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2016-2019 omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała, ze opinia komisji była pozytywna /opinia jest załącznikiem do protokołu/ 

Pani Aneta Piela Przewodnicząca Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 

ławników przedstawiła pozytywną opinię zespołu / opinia jest załącznikiem do protokołu / 

Przewodniczący Rady przedstawił sposób głosowania, oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów 

do Komisji Skrutacyjnej. 

Radna Maria Wawrzynek - zaproponowała kandydatów do Komisji Skrutacyjnej tj. Panią 

Anetę Piela, Sybillę Latusek i Pana Rolanda Syrzysko. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili 

zgodę na pracę w Komisji. 



 

 

 

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do przedstawionych opinii. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia, 

obliczenia i ustalenia wyników głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie-Koźlu 

Przewodnicząca Komisji Pani Aneta Piela przedstawiła obecnym protokół Komisji 

Skrutacyjnej. / protokół komisji jest załącznikiem do protokołu /. 

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

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w 

sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2016 – 

2019 i poddał pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych, za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów 

Uchwała Nr VIII/45/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2016 – 2019 jest załącznikiem do protokołu. 

 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady - sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowej uchwały nr 

XXXIII/193/2014 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za I półrocze 2015 roku .omawiane było na wspólnym 

posiedzeniu komisji. Proszę, więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała, że wspólna opinia komisji była 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 go pod głosowanie 

sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXIII/193/2014 z dnia 06.11.2014  r. w sprawie 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I 

półrocze 2015 r. 

Głosowało 15 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – informację Powiatowego Biura Pracy o stanie bezrobocia na terenie 

naszej gminy państwo otrzymaliście.  Jak sami wiecie my na to nie mamy wpływu.                

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

Ponieważ nikt nie wniósł uwag Przewodniczący Rady stwierdził, ze informacja została 

przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu / 

 

Ad.11                                                                                                                                              

Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił informację o realizacji inwestycji w I półroczu 2015. / 

informacja jest załącznikiem do protokołu /. 

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

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

przyjęta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ad.12 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków  Przewodniczący Rady zamknął obrady 

dziewiątej sesji Rady Gminy. 

 

 

 

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 

 

 

 


