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

w dniu 22.09.2016 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 22 września  2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dziewiętnastej 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 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.    

 

Porządek obrad: 

 
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę 

porządku. 

 

2. Podziękowanie Panu Andrzejowi Kocha za pełnienie wieloletniej funkcji jako Komendant 

Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Polskiej Cerekwi.  

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

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

finansowej. 

- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XIII/57/2015 z dnia 

26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego” za I półrocze 2016 r.  

 

9. Wolne wnioski. 

 

10. Zakończenie obrad sesji.  



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

przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polska Cerekiew”. 

Punkt ten otrzymuje nr 8, a punkty 8, 9 i 10 otrzymują nr 9, 10 i 11 

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Wójta 

Gminy proponuje o wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał w sprawie: 

przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polska Cerekiew”. 

Punkt ten otrzymuje nr 8, a punkty 8, 9 i 10 otrzymują nr 9, 10 i 11 

Czy ktoś jeszcze z obecnych wnosi o zmianę porządku obrad ? 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 

porządek obrad pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.  

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko oraz Wójt Gminy Piotr Kanzy złożyli Panu 

Andrzejowi Kocha podziękowania za pełnienie wieloletniej funkcji jako Komendanta 

Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Polskiej Cerekwi. 

Pan Andrzej Kocha podziękował za wyróżnienie i docenienie trzech jednost4ek OSP. Zwrócił 

się do radnych, aby docenić te jednostki finansowo. Do tej pory mieliśmy finanse na bieżące 

wydatki a na modernizację nie wystarczyło. Naprawdę proszę, aby łaskawszym okiem  

patrzeć na te jednostki.    

 

Ad.3  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.06.2016 

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.4 

Wójt Gminy Piotr Kanzy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na 

sesji w dniu 23.06.2016 r. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi, co do przedstawionej 

informacji. Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący Rady 

stwierdził,  że informacja została przyjęta. /informacja 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 2016 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 2016 r.                                                              

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

głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 

Głosowało 14 radnych.  Za głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów. 

/informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. jest załącznikiem do protokołu/ 

 

  

Ad.6 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz  zmian 

w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2016 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 obecnych, że opinia Komisji jest pozytywna / opinia jest załącznikiem do 

protokołu /. 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian, które doszły po 

sesji. 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła zmiany w budżecie, które 

wprowadzono po posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do projektu 

uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowało – 14 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 1 głos, 

wstrzymało się – 0 głosów . 

Uchwała nr XIX/88/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2016 rok jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji 

rady. 

Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi, co do przedstawionego projektu uchwały. 

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

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i poddał pod 

głosowanie.  

Głosowało – 14 radnych. Za podjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIX//89/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla gminy Polska Cerekiew”. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem 

strategicznym, który porządkuje w gminie zarządzanie i wdrażanie przedsięwzięć służących 

ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 

Projekt Planu wraz z Prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez, określone w 

przepisach szczególnych, organy właściwe: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Gmina Polska Cerekiew będzie odpowiedzialna za realizację zadań przewidzianych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Radna Maria Wawrzynek – czy w tym planie jest zawarte spalanie w piecach. 

Wójt Gminy – jest to ogólny dokument, który reguluje dyrektywy unijne, aby te emisje 

spalania wyeliminować. 

Radna Maria Wawrzynek – inne gminy mają, że można się starać o dofinansowanie. 

Radny Daniel Teister – tak jest w Bierawie  

Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi, co do przedstawionego projektu uchwały. 

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

przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polska Cerekiew”. i poddał pod 

głosowanie.  

Głosowało – 14 radnych. Za podjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XIX//90/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 

Polska Cerekiew”. 

 

 

 

 

 



Ad.9 

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr 

XIII/57/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za I 

półrocze 2016 r. omawiane było na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

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

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. / opinia komisji jest załącznikiem do 

protokołu /. 

Przewodniczący Rady –ja mam wątpliwości czy można zmieniać skład komisji. 

Sekretarz Gminy – nie ma stałych komisji , składy tych komisji się zmieniają. 

Skarbnik Gminy – nie ma przypadków, że wydają pieniądze na co innego niż w składanych 

wnioskach.  

Sekretarz Gminy – faktury muszą być zgodne z planem finansowo-rzeczowym i to jest 

przestrzegane. To nie jest tak, że nie ma kontroli. 

Radna Maria Wawrzynek – te pieniądze powinny być przeznaczone na cele społeczne gminy, 

a nie na utrzymanie 

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod 

głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, Za podjęciem głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się - 0 głosów. 

Sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XIII/57/2015 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za I półrocze 2016 roku jest załącznikiem 

do protokołu.   

  

Ad.10 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Przewodniczący Rady -  Wójt Gminy dzisiaj jedzie do Katowic po odbiór nagrody za zajęcie 

II miejsca w rankingu gmin wiejskich które pozyskały najwięcej środków unijnych w 

minionym okresie. 

Radny Krystian Składny – proszę o nagłośnienie Sali bo nic nie słychać 

Pani Ilina Dapa – chodzi o koszenie poboczy w Ligocie Małej, 1 m jest skoszone a dalej stoją 

badyle. Proszę, aby zadzwonić w tej sprawie z urzędu. 

Wójt Gminy – w tej sprawie możemy jedynie interweniować 

Pani Urszula Kochoń – gdzie rzucać teraz papier 

Sekretarz Gminy – dopóki nie będzie worków to na starych zasadach. 

Wójt Gminy – mam propozycję, aby na następną sesję lub komisję zaprosić 

Przewodniczącego ZM „Czysty Region” 

Radna Sybilla Latusek – poprzykręcać ławki w parku bo ciągle są poprzestawiane. 

Przewodniczący Rady – już rozmawiałem z Kierownikiem ZUK-u, aby na zimę zdjąć te 

ławki 

Radna Urszula Leżała – co z piecem u państwa Gajek 

Wójt Gminy – będzie zamontowany. Był Pan Gajek i uzgodniliśmy, że jak Kierownik ZUK-u 

wróci z urlopu będzie to zrobione. 

Przewodniczący Rady – jutro o godz. 9.00 przy zamku będzie uroczyste odszpontowanie 

studni artezyjskiej na które Wszystkich serdecznie zapraszam. 

 

Ad.11. 

Ponieważ nikt więcej nie zgłosił wolnych wniosków Przewodniczący Rady zamknął obrady 

dziewiętnastej sesji Rady Gminy Polska Cerekiew.     

 

 

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                              Jerzy Kołeczko   


