
Protokół nr XIV/2015 
z obrad XIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 29.12.2015 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady czternastej 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 , Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz Pani Agnieszka 

wieczorek Griner. 

 

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

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2016 rok. 

- przedstawienie opinii komisji 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok. 

 - przedstawienie opinii komisji 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

 

 

 



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

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.                                                                                                                                 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gnin 

Śląska Opolskiego. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.  

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

13. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2015 roku. 

 

14. Informacja Przewodniczącego  Rady o działalności Rady Gminy w 2015 roku. 

 

15. Wolne wnioski. 

 

Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  

 w sprawie:   

                                                                                                                                                     

zmiany uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jako punktu 7, a 

punkty nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14  otrzymują nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

 

 

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 

przystąpił do jego realizacji. 

Pani Agnieszka Wieczorek-Griner Prezes Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej 

przedstawiła obecnym informacje odnośnie ferii zimowych w 2016 /informacja jest 

załącznikiem do protokołu/. 

 



 

 

 

Ad.2  

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

dnia 26.11.2015 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści protokołu.  Ponieważ nikt nie 

wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

 

 

Ad.3 

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

przyjętych na sesji w dniu 26.11.2015 r.                             

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 Jerzy Kołeczko przedstawił  uchwałę nr 651/2015 z dnia 16 grudnia 

2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2016 rok /pozytywna opinia jest 

załącznikiem do protokołu/. 

Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia stałych 

komisji rady. 

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

poinformowała radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie budżetu na 

2016 rok jest pozytywna.   /opinia jest załącznikiem do protokołu/. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko otworzył dyskusję.  

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

przyjęcia budżetu gminy na 2016 rok i poddał go pod głosowanie. 

Głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się od głosu – 0 głosów.  

Uchwała Nr XIV/60/2015 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 

2016 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił uchwałę nr 632/2015 z dnia 16 grudnia 

2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 

pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej/ 

opinia 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 radnych, że wspólna opinia komisji o przedstawionym projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej 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 XIV/61/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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 /.  



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 XIV/62/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r jest 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok. / 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 XIV/63/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  ustalenia kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę 

Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły                                                                                                                                   

omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest 

załącznikiem do protokołu / 

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 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 XIV/64/2015 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest załącznikiem do protokołu.   

 

Ad.9                                                                                                                 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Polskiej 

Cerekwi omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest 

załącznikiem do protokołu  

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria  Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds.  Gospodarczych Inwestycji i Budżetu  

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.   

Wójta Gminy poinformował, że Straż Gminna będzie jeszcze funkcjonowała do końca marca 

przyszłego roku, aby pozałatwiać zaczęte sprawy.                                                                                         

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 – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 1 głos. 



Uchwała nr XIV/65/2015 w sprawie  rozwiązania Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi jest 

załącznikiem do protokołu.   

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko – projekt uchwały w sprawie   przyjęcia zmiany 

Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 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/ 

Wójt Gminy Piotr Kanzy – ta uchwała dotyczy przystąpienia  Gminy Namysłów do 

Związku Gmin Śląska Opolskiego, natomiast  Kędzierzyn-Koźle postanowił wystąpić z tego 

Związku, dlatego zachodzi potrzeba podjęcia tej uchwały.                                                                                          

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do 

projektu uchwały. Ponieważ nikt z obecnych 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 XIV/66/2015 w sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 

Śląska Opolskiego jest załącznikiem do protokołu.   

 

Ad.11                                                                                                                                   

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie opłaty targowej omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do 

protokołu/  

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 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 XIV/67/2015 w sprawie opłaty targowej jest załącznikiem do protokołu.   

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży omawiany 

był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. / projekt uchwały jest załącznikiem do 

protokołu / 

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 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 XIV/68/2015 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.13  

Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy – przedstawił informację o działalności w 2015 roku. 

/informacja jest załącznikiem do protokołu/. 



 

 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje o działalności Rady Gminy i Komisji w 2015 

roku. / informacja jest załącznikiem do protokołu/.  

 

Ad.15 

Ponieważ nikt nie zgłosił wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 

czternastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko 

                                                                           

 


