
Protokół nr XXVII/2017
z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew

w dniu 29.06.2017 roku

Otwarcia obrad sesji w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej siódmej 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 .

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  o  realizacji  uchwał  i  wniosków  podjętych  na  poprzedniej  sesji.
                                                                                                                                                           
4.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 
- przedstawienie opinii RIO w Opolu
- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
- rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego 
- dyskusja
- głosowanie i podjęcie uchwały

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew  za 
2016 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 2017 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 uchylenia uchwały własnej.
- dyskusja
- głosowanie 
- podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej 1m³ wody dla odbiorców z 
wodociągu gminnego i cenę 1m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię 
ścieków w Polskiej Cerekwi.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach poddziałania 
9.1.1 RPO WO 2014-2020 pn. „Akademia Kompetencji”.
- dyskusja 
- głosowanie
- podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu 
Gminy Polska Cerekiew dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych 
wynikających z rozlicze0nia podatku od towarów i usług.
- dyskusja
- głosowanie
- podjęcie uchwały

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie 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 poddał 
porządek sesji pod głosowanie. 
Głosowało 15  radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.                                                                                                 
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

Ad.2
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu  z 
poprzedniej sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do jego 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
Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej 
sesjach.                            
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 obecnym pozytywną uchwałę  nr 175/2017
z dnia 4 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
pozytywnie opiniującą  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę Nr 1/2017 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25.05.2017 r. w sprawie 
zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2016 rok oraz wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.
Przewodniczący Rady – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 wraz z 
informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2016 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.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok oraz mieniem komunalnym i poddał go pod głosowanie.
Głosowało 15 radnych.  Za głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 
głosów.
Uchwała nr XXVII/137/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2016 rok jest załącznikiem 
do protokołu.

Ad.5
Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko przedstawił obecnym uchwałę nr 265/2017 z dnia        
1 czerwca 2017 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 
2016 rok. /uchwała jest załącznikiem do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Daniel Teister przedstawił uchwałę nr 1/2017 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 maja 2017 r. pozytywnie 
opiniującą wykonanie budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2016 rok oraz wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Polska  Cerekiew./uchwała jest załącznikiem do 
protokołu/.
Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję przypomniał radnym, że głosując nad 
absolutorium głosujemy nie nad daną osobą, ale nad wykonaniem budżetu za 2016 rok.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2016 rok i poddał pod 
głosowanie.
Głosowało – 15 radnych. Za podjęciem głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 
wstrzymało się – 0 głosów.



Uchwała nr XXVII/138/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska 
Cerekiew za 2016 rok jest załącznikiem do protokołu.  
Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie absolutorium. Następnie słowa 
podziękowania skierował do Skarbnik Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, 
pracowników urzędu oraz sołtysów za prawidłową realizację budżetu.

Ad.6
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 
2017 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 XXVII/139/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 
budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2017 r. jest załącznikiem do protokołu.

Ad.7
Skarbnik Gminy Maria Wieczorek Juzwiszyn  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany w sprawie uchwalenia 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 XXVII/140/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu.

Ad.8                                                                                                                          
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej 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 – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXVII/141/2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad.9
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej 1m³ wody 
dla odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1 m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych na 



oczyszczalnię ścieków 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. 
Przewodniczący Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXVII/142/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej 1m³ wody dla 
odbiorców z wodociągu gminnego i cenę 1m³ ścieków sanitarnych odprowadzanych na 
oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi jest załącznikiem do protokołu.

Ad.10
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w 
ramach poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 pn. „Akademia Kompetencji” 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 – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXVII/143/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach 
poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 pn. „Akademia Kompetencji” jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad.11
Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i 
przekazywania z budżetu Gminy Polska Cerekiew dla samorządowego zakładu budżetowego 
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towaru i usług 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 – czy ktoś ma jeszcze pytania lub uwagi 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 XXVII/144/2017 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z 
budżetu Gminy Polska Cerekiew dla samorządowego zakładu budżetowego środków 
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towaru i usług  jest załącznikiem do 
protokołu.

Ad.12
W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
Sołtys Ilona Dapa – chodzi mi o złe wykaszanie poboczy dlatego proszę, aby w tej sprawie 
monitować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu.



Wójt Gminy – przekażemy to Panu Smalowi radnemu powiatu, aby tą sprawę poruszył w 
powiecie.
Sołtys Urszula Kochoń – przy Tomiku w Polskiej Cerekwi soi stragan i bardzo brzydko to 
wygląda.
Wójt Gminy – straganu już tam nie ma. Ten pan był w urzędzie, ale my nie wyraziliśmy 
zgody i straganu już tam nie będzie. To było tylko jednorazowo.

Ad.13                                                                                                                                           
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy Polska 
Cerekiew.  

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Lucja Kuehnhardt                                                                               Jerzy Kołeczko
                                                                          


