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

w dniu 23.06.2016 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 23 czerwca 2016 r. dokonała o godz.16.00 Wiceprzewodnicząca 

Rady Urszula Leżała wypowiadając formułę „otwieram obrady osiemnastej Sesji Rady 

Gminy  Polska Cerekiew”, która również przewodniczyła 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 12 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 

qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Wiceprzewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Następnie przywitała wszystkich 

zebranych  i przystąpiła do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponowała, 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

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

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego 

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 

2015 rok. 

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej 

- przedstawienie opinii RIO w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

- dyskusja 

- głosowanie i podjęcie uchwały 

 

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

- dyskusja  

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 



- dyskusja 

- głosowanie 

- podjęcie uchwały 

 

8. Wolne wnioski. 

 

9. Zakończenie obrad sesji.  

 

 

Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca poinformowała, że na wniosek 

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

 

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

jako punktu 8    

                                                                                                                                                                   

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach 

oświatowych Gminy Polska Cerekiew jako pkt. 9         oraz 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Polska Cerekiew pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej 

Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” 

spółka z o.o.   jako punktu 10 

 

Punkt nr: 8 i 9 otrzymują nr: 11, 12 

 

Czy ktoś jeszcze z obecnych wnosi o zmianę porządku obrad ? 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady 

poddała porządek obrad pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do jego realizacji.  

 

 

Ad.2  

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 

19.05.2016 r. pytając czy wnoszą uwagi, co do treści protokołu. Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, Za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad.3 

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

sesji w dniu 19.05.2016 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma pytania lub uwagi, co do przedstawionej 

informacji. Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Wiceprzewodnicząca 

stwierdziła,  że informacja została przyjęta. /informacja jest załącznikiem do protokołu/. 

 

Ad.4 

Wiceprzewodnicząca  Rady Urszula Leżała  przedstawiła obecnym pozytywną uchwałę  nr 

165/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu pozytywnie opiniującą  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę Nr 1/2016 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19.05.2016 r. w sprawie 

zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2015 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 



Wiceprzewodnicząca Rady – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 wraz z 

informacja o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok szczegółowo 

były analizowane  na wspólnych posiedzeniach 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. 

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok oraz mieniem komunalnym i poddała go pod głosowanie. 

Głosowało 12 radnych.  Za głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 

głosów. 

Uchwała nr XVIII/81/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2015 rok jest załącznikiem 

do protokołu. 

 

Ad.5 

Wiceprzewodnicząca Rady Urszula Leżała przedstawiła obecnym uchwałę nr 237/2016 z dnia 

10 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Polska Cerekiew o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew z wykonania budżetu gminy za 

2015 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister  przedstawił uchwałę nr 1/2016 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 maja 2016 r. pozytywnie 

opiniującą wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2015 rok oraz wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska  Cerekiew. 

Wiceprzewodnicząca Rady otwierając dyskusję przypomniała  radnym, że głosując nad 

absolutorium głosujemy nie nad daną osobą, ale nad wykonaniem budżetu. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2015 rok i poddała pod 

głosowanie. 

Głosowało – 12 radnych. Za podjęciem głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVIII/82/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 

Cerekiew za 2015 rok jest załącznikiem do protokołu.   

  

Ad.6 

Wiceprzewodnicząca 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 /. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian, które doszły 

po sesji. 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła zmiany w budżecie, które 

wprowadzono po posiedzeniu komisji. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi co do 

projektu uchwały. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Głosowało – 12 radnych, Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów . 

Uchwała nr XVIII/83/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

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

 

Ad.7 



Wiceprzewodnicząca Komisji – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy omawiany był na wspólnym 

posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

opinia stałych komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi lub pytania co 

do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie o obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy i poddała go pod głosowanie.    

Głosowało – 12 radnych. Za podjęciem głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVIII/84/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.8 

Skarbnik  Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Wiceprzewodnicząca Rady – czy są pytania lub uwagi, co do przedstawionego projektu 

uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pod 

głosowanie.  

Głosowało – 12 radnych. Za podjęciem głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVIII/85/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Wiceprzewodnicząca Rady – projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku  pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Polska Cerekiew omawiany był na 

wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pan Krystian Harz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że 

wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodnicząca zapytała radnych czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania lub uwagi co do 

projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Polska 

Cerekiew i poddała pod głosowanie.   

Głosowało – 12 radnych. Za podjęciem głosowało – 12 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała nr XVIII/86/2016 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w 

placówkach oświatowych Gminy Polska Cerekiew jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn omówiła projekt uchwały w sprawie  udzielenia 

poręczenia przez Gminę Polska Cerekiew pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i 

Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o. Jak wiecie była mowa o tym na 

poprzedniej sesji, ale przyszła interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu gdzie 



wyjaśniają, że w sytuacji gdy poręczenie ma charakter  długoterminowy i odnosi się do 

zobowiązania, którego termin wykonania wykracza poza rok budżetowy to musi być uchwała, 

stąd ten projekt uchwały.  

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała radnych czy ktoś jeszcze ma pytania lub uwagi co do 

projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Polska Cerekiew pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum 

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o. i poddała  

pod głosowanie. 

Głosowało – 12 radnych. Za podjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 2 głosy. 

Uchwała nr XVIII/87/2016 w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Polska Cerekiew  

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej 

Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” 

spółka z o.o. jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.11                                                                                                                                           

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:  

Radna Maria Wawrzynek – czy już wiadomo kiedy będą robione wyjazdy z dróg polnych 

Wójt Gminy – w tym roku będzie robiona ul. Leśna w Witosławicach. Na chwilę obecną 

staramy się o tłuczeń w Cukrowni, aby poprawić stan jakości nie tylko tych dróg które 

zgłosili sołtysi ale jak starczy to i inne drogi chcemy zrobić. Może coś zostanie po przetargu 

na remont ul. Leśnej w Witosławicach wtedy przeznaczymy te środki na jakąś drogę.  

Radny Alfons Schurgacz – inspektor plantacji jeździł na pola i powiedział, że mamy 

najgorsze drogi polne. Druga sprawa to uporządkować gałęzie po wichurze 

Wójt Gminy – przekazałem to ZUK-owi, aby to uporządkowali  

Pani Urszula Kochoń – poprawić źle zamontowane rynny spustowe na rynku w Polskiej 

Cerekwi. Bardzo brzydko to wygląda. 

Wójt Gminy – przyjrzymy się temu i poprawimy. 

Radna Maria Wawrzynek – dlaczego powiat nie kosi poboczy przy swoich drogach. Jest 

bardzo niebezpiecznie przy wyjazdach nic nie widać. 

Pani Ilona Dapa – potwierdzam to, bo przy wyjeździe z Ligoty Małej nic nie widać czy jedzie 

samochód czy nie. Kiedyś powiat kosił dwa razy, a w tym roku jeszcze ani razu. 

Wójt Gminy – przekażę to Panu Smalowi radnemu powiatowemu, aby tą sprawę poruszył w 

powiecie. 

Radna Maria Wawrzynek – jak wygląda sprawa nowej lampy obok Pana Gilge w Łańcach. 

Czy w tym roku będzie to zrobione? 

Wójt Gminy – podjęliśmy działania z Tauronem i wskazaliśmy im miejsca gdzie mają zrobić 

nowe lampy. Mają przygotować projekt umowy, ale jak na razie nie dostaliśmy od nich 

projektu tej umowy. 

 

Ad.12. 

Ponieważ nikt więcej nie zgłosił wolnych wniosków Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

zamknęła  obrady osiemnastej Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 

 

Protokołowała                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Lucja Kuehnhardt                                                                                  Urszula Leżała   


