
Protokół nr XV/2016 
z obrad XV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 18.02.2016 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 18 lutego 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady piętnastej 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. 

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 14 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 obrad. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 2016. 

 

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

finansowej. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do 

Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny. 

 

7. Wolne wnioski. 

 

8. 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 

przystąpił do jego realizacji. 

 

 

 

 



 

Ad.2  

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

dnia 29.12.2015 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści protokołu.  Ponieważ nikt nie 

wniósł uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

 

Ad.3 

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

przyjętych na sesji w dniu 29.12.2015 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 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. / projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

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

Radny Krystian Harz – uważam, że te 25 tyś, zł. na zakup pieca CO wraz z instalacją dla OSP 

Polska Cerekiew to jest za mało 

Wójt Gminy – tak nam wycenia firma, która to będzie instalować 

Radna Maria Wawrzynek – cieszę się, że zwiększono środki na czyszczenie rowów. 

Będziemy śledzić budżet i jak będą wolne środki to będziemy przeznaczać na ten cel 

Radny Alfons Schurgacz – jest przecież Spółka Wodna, która czyści rowy 

Radna Maria Wawrzynek – nie wszystkie rowy należą do Spółki Wodnej 

Przewodniczący Rady – jak wcześniej mówiła Pani radna nie wszystkie rowy należą do 

Spółki, są też rowy które są gminne. Jak co roku Spółka Wodna również i w tym roku nie 

podwyższyła stawek. 

Radna Maria Wawrzynek – jaki tam pracownik będzie zatrudniony na zamku. 

Wójt Gminy – będzie to pracownik do utrzymania czystości. Fundacja Euro-Country już się 

przeniosła do zamku dlatego chcemy zrobić tam lampę. 

Skarbnik Gminy – w tym dziale są też zaplanowane środki na taniec dla dzieci. Zajęcia 

odbywają się co poniedziałek przez 3 godziny.   

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XV/69/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie 

gminy na 2016 r jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie 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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XV/70/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia 

Gminy Polska Cerekiew do Stowarzyszenia pod nazwą „Kędzierzyńsko-Strzelecki 

Subregionalny Obszar Funkcjonalny”. /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 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XV/71/2016 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Polska Cerekiew do 

Stowarzyszenia pod nazwą „Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny” 

 

Ad.7 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z uchwałą Rady Gminy Łubniany w sprawie 

wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu 

powiększenie terytorium Opola, uchwałą Rady Gminy w Prószkowie w sprawie wyrażenia 

sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium 

Opola oraz w sprawie poparcia rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego 

oraz  uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 

współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”. 

Radny Jerzy Orlik – czy będzie wyremontowany przystanek autobusowy na Długim Polu. 

Radna Urszula Leżała – czy w Ciężkowicach tam gdzie zostały wyburzone budynki 

powstanie chodnik 

Wójt Gminy – nie wiem, jest to przy drodze krajowej a właścicielem jest Zarząd Dróg 

Krajowych w Opolu. 

  

Ad.8 

Ponieważ nikt nie zgłosił wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 

piętnastej  sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko 

                                                                           

 


