
PROTOKÓŁ                                                                                   

posiedzenia Komisji Budżet  Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji 

Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

z dnia 21 stycznia 2015 r. 

 

1. Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady, w których uczestniczyli wszyscy 

członkowie Komisji – lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

2. Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono – stanowi on zał. nr 2 do 

protokołu. 

3. Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 

 

1/  budżetu Gminy Czernica na 2015 r. 

Projekt budżetu Gminy Czernica na 2015 r. przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. 

Poinformowała, że 31 grudnia 2014 r. wpłynęły na konto Gminy środki w wysokości 

4.559.100 zł jako refundacja za zrealizowane zadanie w zakresie budowy  

przepompowni w Dobrzykowicach. Ponadto, zaplanowano w przychodach spłaty 

udzielonych w 2014 roku pożyczek stowarzyszeniom w wysokości 113.801,70 zł. 

Zapoznała z uzasadnieniem do autopoprawki budżetu na 20015 rok – stanowi ono 

zał. nr 3 do protokołu. 

Stwierdziła ponadto, że w budżecie należy ująć spadek, który Gmina przejęła z mocy 

prawa. Jest to połowa bliźniaka położonego w Nadolicach Wielkich na działce o pow. 

435 m2 wycenionego na kwotę 172.450 zł.  Natomiast zobowiązania wynoszą  

127.322,34 zł. 

p. Piotr Golus zapoznał zebranych ze stanem technicznym budynku.  

Budynek był nieużytkowany przez 2 lata i bardzo zaniedbany. Gmina wydała już 

środki na uporządkowanie terenu wokół budynku, jak i samego budynku. Nie jest on 

podłączony do kanalizacji, ma zły stan instalacji wodociągowej. Należy wydatkować 

ok. 200 tyś. zł, by doprowadzić go do stanu używalności. Zapis w miejscowym planie 

dla tego terenu dopuszcza usługi do 30% wielkości działki. 

Radny Piotr Zakręta zaproponował, aby lokal ten pozostawić dla potrzeb gminy. 

Wójt Gminy podkreślił, że należy spłacić zobowiązania i wybrać najlepsze rozwiązanie 

powyższej sprawy. 

Radca prawny Urzędu Gminy p. Marta Bałchanowska wyjaśniła, że w przypadku 

pozostawienia nieruchomości dla potrzeb gminy, Gmina spłaca zobowiązania w 

wysokości  wyceny nieruchomości; gdy sprzeda nieruchomość, odpowiada do 

wysokości inwentarza. 

Radny Adam Jaskuła poruszył problem funkcjonowania oddziału przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach. Nowe przepisy prawne w zakresie ppoż nie 

pozwalają na umieszczenie oddziału przedszkolnego na poddaszu szkoły. Zachodzi 

konieczność zapewnienia dla ok. 50 dzieci miejsc w przedszkolu i należy o tym 

pomyśleć planując budżet na 2015 rok. 



Radny Piotr Zakręta dodał, że problem rodzi się też w Czernicy; będą budowane nowe 

bloki mieszkalne, przybędzie nowych dzieci, a przedszkole i oddział przedszkolny są 

przepełnione. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy p. Małgorzata Skoczylas dodała, 

iż zachodzi pilna potrzeba wykonania odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy. 

Można również  zagospodarować pomieszczenie po kotłowni i  stworzyć na parterze 

budynku blok kuchenny. Teren wokół przedszkola jest duży i budynek  można 

rozbudować, by umieścić tu wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym. Dodała, że 

nauka w  klasach  I-III  odbywa się już na dwie zmiany. 

Radna Halina Popiołek podkreśliła, że od dawna mówi się o budowie szkoły w 

Dobrzykowicach. Przyrost liczby dzieci we wsi Dobrzykowice jest tak duży, że nie 

mieszczą się one w szkole w Dobrzykowicach. Sprawa budowy szkoły jest bardzo 

pilna. 

p. Maria Kozakiewicz - gł. specjalista ds. oświaty Urzędu Gminy wyjaśniła, że 

przeniesiono obwód z Nadolic do Czernicy, by odciążyć szkołę w Dobrzykowicach. Jest 

to rozwiązanie tymczasowe i pokazuje ono, że jest potrzeba budowy nowej szkoły. 

Dodała, że nowa szkoła w Dobrzykowicach byłaby odciążeniem dla szkoły w 

Kamieńcu Wrocławskim. 

Głos zabrała Dyrektor Gimnazjum w Czernicy p. Katarzyna Bieszczad i wyjaśniła, że 

kolejnym etapem remontu budynku Gimnazjum w Czernicy jest całkowita wymiana 

instalacji elektrycznej – jest to inwestycja niezbędna. 

p. Piotr Golus dodał, że w ubr. w budynku szkoły w Czernicy były 2 poważne awarie 

elektryczne, paliły się uziemienia, instalacje. Należy położyć nowe kable + malowanie 

ścian. Szacunkowy koszt zadania – 150.000 zł 

Radna Sabina Jasińska podkreśliła, że 4 lata temu Komisja Oświaty odwiedziła 

wszystkie szkoły na terenie Gminy i stwierdziła, że wymagają one znacznego 

dofinansowania. Na zakończenie kadencji zauważono dużą poprawę w tym zakresie. 

Problem budowy szkoły w Dobrzykowicach był odsuwany ze względu na duże koszty. 

Dłużej tego tematu już nie można odsuwać. 

Wójt Gminy stwierdził, iż patrząc na zrównoważony rozwój gminy, budowa szkoły w 

Dobrzykowicach jest priorytetem; problem ten należy zacząć rozwiązywać od budowy 

przedszkola, gdyż na  budowę nowej szkoły brak dofinansowania ze środków 

unijnych. 

p. Piotr Golus poinformował, że projekt budowlany nowej szkoły jest gotowy. 

Zaproponował, aby zwrócić się do biura projektowego o precyzyjną  wycenę kosztów  

tej inwestycji. Dane będą gotowe w miesiącu marcu br. 

p. Katarzyna Wielgusz – przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom 

Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica odczytała pismo w sprawie 

domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych – pismo stanowi załącznik do 

protokołu. 

P. Piotr Golus stwierdził, że w Nadolicach Małych planuje się budowę połączonego 

obiektu złożonego z dwóch części: świetlicowej i dziennego pobytu dla 



niepełnosprawnych dzieci i starszych. Na część świetlicową gmina posiada już projekt, 

a na drugą część obiektu, projekt ten można zaadaptować.  

W związku z powyższym minimalizuje się koszty budowy ( jeden parking, uzbrojenie 

terenu itp.). 

Przewodniczący Komisji Oświaty zasugerował, aby  zorganizować spotkanie z 

przedstawicielami w/w Stowarzyszenia i znaleźć najlepsze rozwiązanie tej sprawy. 

Wójt Gminy podkreślił, że powyższa koncepcja budowy ośrodka zapewni na długi czas 

dzienny pobyt dla niepełnosprawnych dzieci i osób starszych z terenu naszej gminy. 

W dalszej części dyskusji Komisje ustosunkowały się do następujących spraw: 

- do wykonania projektu drogi z Krzykowa do obwodnicy. Droga ta uatrakcyjni tereny 

przemysłowe położone w obrębie Dobrzykowic, Krzykowa. 

Wójt Gminy poinformował, że III etap budowy obwodnicy, tj.  z Łan do Długołęki 

rozpocznie się w drugiej połowie 2015 roku i należy pomyśleć o budowie tej drogi. 

- radny Piotr Zakręta zauważył, że na planowanej do remontu w br. ul. Bocznej w 

Dobrzykowicach należy przebudować przepust. W zawiązku z tym zaproponował, aby 

zamienić remont ul. Bocznej na ul. Szkolną. 

- radny Leszek Kusiak zwrócił uwagę na planowaną w br. budowę chodników we wsi 

Wojnowice, które zostaną zniszczone podczas budowy kanalizacji.  

- radna Sabina Jasińska zaproponowała, aby na budowę parkingu przy przedszkolu  

Czernicy zaplanować 50 tyś. zł, a 30 tyś. zł przeznaczyć na dokończenie chodnika przy 

ul. Kolejowej w Czernicy. 

Do powyższego ustosunkował się p. P. Golus i wyjaśnił, że 80 tyś. zł zaplanowane w 

projekcie budżetu Gminy na 2015 r. na budowę parkingu przy przedszkolu w Czernicy 

jest kwotą minimalną. Inwestycja wyceniona jest na 120 tys. zł. Udział inwestora 

przychodni wyniesie 20 tyś. zł. 

- radny P. Zakręta zapytał, czy jest potrzebna budowa drogi tłuczniowej  transportu 

rolnego Krzyków- Nadolice za 90 tyś. zł? 

p. Robert Makieła – pracownik Urzędu Gminy ds. dróg wyjaśnił, że w tym miejscu 

powstaje duże osiedle. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej drogi. 

- radna Anna Andrusyn odczytała pismo sołectwa Kamieniec Wr. o zabezpieczenie w 

budżecie Gminy na 2015 rok środków na budowę ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wr. 

- p. P. Golus wyjaśnił sprawę rozbudowy remizy OSP w Nadolicach Wlk.  Rozbudowa 

ta jest niezbędna ze względu na wybudowanie pomieszczenia dla motopompy, która 

musi mieć określone warunki temperaturowe. Przy tej okazji,  planuje się również 

budowę zaplecza sanitarnego dla strażaków i oddzielenie remizy od świetlicy 

wiejskiej. Szacunkowy koszt inwestycji: 150 tyś. zł pomieszczenie dla motopompy i 90 

tyś. zł zaplecze sanitarne. 

W związku z powyższym, radny Piotr Zakręta wysunął wniosek, aby zakupić kontener 

na motopompę, którego koszt wyniesie 60 tyś. zł. Motopompa może być 

monitorowana przez pracowników ZGK i stać w Kamieńcu Wr. 

- radny Ryszard Wychudzki wysunął wniosek, aby przeznaczyć w budżecie gminy na 

2015 rok kwotę 112.000 zł na adaptację pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną 



w Zespole Szkół w Chrząstawie Wlk. oraz kwotę 65.000 zł na wykonanie odwodnienia 

i wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola  w Czernicy – koszt 65.000 zł. 

Poinformował, iż pozytywnie do powyższego ustosunkowała się Komisja Oświaty RG. 

Ponadto zaproponował, aby środki w wysokości 360 tys. zł zaplanowane na budowę 

boiska w Ratowicach przeznaczyć: 112.000 zł na adaptację pomieszczeń kotłowni na 

salę gimnastyczną w Chrząstawie W., 65.000 zł na odwodnienie przedszkola w 

Czernicy, a pozostałą kwotę na dofinansowanie budowy chodników przy drogach 

powiatowych na terenie gminy. 

- radna Halina Popiołek zapytała, jaki jest koszt całkowity budowy świetlicy w 

Jeszkowicach? 

- radna Magdalena Brandys podkreśliła, że budowa boiska w Ratowicach jest zasadną 

inwestycją. p. P. Golus dodał, że Gmina zgłosiła boisko do Urzędu Marszałkowskiego, 

na budowę którego można uzyskać 30%  dofinansowania. 

- radny Jerzy Misztal wysunął wniosek, aby środki zaplanowane w projekcie budżetu 

Gminy na br. na budowę szatni i Kuźni w Chrząstawie Małej w wysokości 600.000 zł 

przeznaczyć na zakup samochodu dla OSP w Chrząstawie Wlk. 

- radna Iwona Fuchs zaproponowała, aby środki z budowy boiska w Dobrzykowicach 

przesunąć na budowę boiska w Chrząstawie W. 

W takcie dalszej dyskusji  Komisje ustosunkowały się do zaplanowanych w 

projekcie budżetu Gminy Czernica na 2015 r. inwestycji w następujący sposób: 

1/ modernizacja ul. Głównej w Gajkowie – 309.000 zł – 13 głosów za, 1 radny  

     wstrzymał się od głosu; 

2/ modernizacja ul. Szkolnej w Dobrzykowicach – 360.000 zł – przegłosowano 14  

     głosami; 

3/ budowa drogi transportu rolnego Nadolice-Krzyków – 302.000 zł – 6 głosów za, 8 –  

     przeciw; 

4/ budowa parkingu przy przedszkolu w Czernicy – 80.000 zł - 6 głosów za, 8 przeciw; 

5/ budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wr. – 140.000 zł – przegłosowano  

     jednogłośnie; 

6/ budowa chodnika przy ul. Głównej w Wojnowicach – 300.000 zł – 8 głosów za, 6 –  

     przeciw; 

7/ budowa przepustów drogowych – 50.000 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

              8/ budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ul. Wiśniowej i modernizacja ul.   

     Szkolnej – dokończenie finansowania z 2014 r. – 180.000 zł  – przegłosowano  

     jednogłośnie; 

9/ zakup ortofotomapy – 18.900 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

10/ rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wlk. – 150.000 zł - 6 głosów za, 8 przeciw; 

11/ zakup kontenera do przechowania motopompy oraz ustawienie go w Kamieńcu 

W.   – 60.000 zł   – 9 głosów za, 4 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu; 

12/ zakup pompy dla OSP w Chrząstawie Wlk. ( dotacja inwestycyjna) – 18.000 zł – 14  

     głosów za; 

13/ budowa boiska i placu zabaw  przy Szkole w Dobrzykowicach – 40.000 zł – 14  

       głosów za; 



14/ przebudowa systemu ogrzewania ( na gazowe) obiektu szkolnego w Ratowicach 

       – 50.000 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

15/ zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla szkół podstawowych – 50.000  

       zł - przegłosowano jednogłośnie;  

16/ modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy – 410.000 zł – 14 głosów za; 

17/ adaptacja pomieszczeń na salę gimnastyczną w  szkole w Chrząstawie Wlk. –  

       112.000 zł - przegłosowano jednogłośnie;  

18/ wykonanie odwodnienia i wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola  

       w Czernicy – 65.000 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

19/ budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej  

       -  2.200.000 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

20/ budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ul. Widawskiej  

       w Dobrzykowicach – 350.000 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

21/ modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku ZGK w Ratowicach – 100.000 zł,  

        - 14 głosów za; 

22/ budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach – 312.000 zł - 14 głosów za; 

23/ budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wr. – dokończenie budowy i zakup  

       wyposażenia – 180.000 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

24/ budowa boiska przy szkole w Ratowicach – 360.000 zł – 8 głosów za, 6 – przeciw; 

25/ budowa obiektu kultury z szatnią sportową w Chrząstawie Małej – 617.236 zł -  8  

        głosów za, 6 – przeciw; 

26/ budowa ośrodka sportowego na dz. nr 373 w Chrząstawie Wlk., w ramach  

       środków z funduszu sołeckiego – 17.236 zł – przegłosowano jednogłośnie; 

27/ budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach – 60.000 zł - 6 głosów za, 8  

       przeciw; 

 28/ budowa boiska sportowego w Chrząstawie Wlk. – 100.000 zł - 8 głosów za, 6 –  

        przeciw; 

29/ budowa drogi Cichy Kącik w Kamieńcu Wr. – 116.000 zł – 14 głosów za; 

30/ budowa  placu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik –  

        49.736zł - przegłosowano jednogłośnie; 

31/ zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolice Wlk., w ramach funduszu  

       sołeckiego – 5.000 zł - przegłosowano jednogłośnie; 

32/ zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach – 8.000 zł - przegłosowano  

       jednogłośnie; 

33/ budowa parkingu przy świetlicy oraz wykonanie ogrodzenia boiska w Krzykowie –     

       50.000 zł – 8 głosów za, 6 przeciw; 

34/ dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy  

       Czernica oraz mostu w Chrząstawie Wlk. – 250.000 zł – 14 głosów za; 

35/ wykonanie czyszczenia 8 stawów na terenie Gminy – 200.000 zł – 13 głosów za, 1  

        radny wstrzymał się od głosu; 

36/ przeznaczyć na promocję Gminy Czernica: 

       -  kwotę 338.599 zł – 6 głosów za, 8 – przeciw, 

                    -  kwotę 180.000 zł  - 8 głosów za, 6 przeciw; 



 

37/ wolne środki w budżecie Gminy przeznaczyć na utrzymanie dróg gminnych -  8  

       głosów za, 6 przeciw; 

38/ rezerwę ogólną budżetu uchwalić w wysokości 0,1% wydatków budżetu gminy - 8  

       głosów za, 6 przeciw; 

39/ zaplanować 36.000 zł jako pomoc dla Policji w zakupie samochodu – 14 głosów       

       za; 

40/ przeprowadzenie audytu w ZGK Czernica – 7.380 zł – przegłosowano  

       jednogłośnie; 

37/ zaplanować po stronie dochodów i wydatków kwotę 172.000 zł ze spadku –  

       przegłosowano jednogłośnie. 

Innych uwag do projektu budżetu Gminy Czernica na 2015 rok nie wniesiono. 

2/ pzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021 

przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. 

W trakcie dyskusji Komisje ustosunkowały się do projektu  wieloletniej prognozy w 

następujący sposób: 

1/ budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Łany-Chrząstawa – 300.000 zł +  

     250.000 zł – 13 głosów za, 1 radny wstrzymał się od głosu; 

2/ budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wr. – 300.000 zł + 60.000 zł –  

     przegłosowano jednogłośnie; 

3/ budowa dróg gminnych – 466.500 zł -  przegłosowano jednogłośnie; 

4/ budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach – 3.000.000 zł – 8 głosów za, 6  

     przeciw; 

5/ budowa oświetlenia drogowego – 448.436 zł – 14 głosów za; 

6/ budowa szkoły w Dobrzykowicach – 200.000 zł  - 14 głosów za; 

7/ budowa świetlicy i ośrodka dla niepełnosprawnych w Nadolicach Małych: 

     - 610.000 zł  (wniosek R. Wychudzkiego) – 6 głosów za, 8 przeciw, 

     - 400.000 zł – 13 głosów za, 1 radny wstrzymał się od głosu; 

 8/ termomodernizacja obiektów komunalnych gminy – 611.000 zł – 13 głosów za, 1  

      radny wstrzymał się od głosu; 

 9/ uporządkowanie gospodarki ściekowej – 850.000 zł – przegłosowano  

       jednogłośnie. 

 10/ rozbudowa budynku Urzędu Gminy – 250.000 zł – 6 głosów za, 8 przeciw. 

Innych uwag do powyższego projektu uchwały nie wniesiono. 

3/ ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czernica 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Maria Kozakiewicz – pracownik ds. oświaty 

Urzędu Gminy. Poinformowała, że ustawa z dnia  6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zasady przyjęć 

dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c 

ust.1ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 



256, poz. 2572 z późn. zmianami) do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe 

na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc 

w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 

uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub 

szkoła podstawowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona 

jest, jako organ prowadzący, do określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim 

etapie, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Wskazane w projekcie 

uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami zespołu 

szkolno-przedszkolnego i szkół podstawowych z terenu Gminy Czernica. 

Projekt powyższej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty i 

Spraw Społecznych.  

Projekt uchwały odczytała p. Maria Kozakiewicz – uwag nie wniesiono. Został on 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie i stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

4/ zmiany Uchwały nr XV/157/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest na 

terenie Gminy Czernica” 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy p. Marian Zaraś. 

W roku 2008 został opracowany przez specjalistyczną firmę „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów  zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”, który zawiera 

również  inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Do Urzędu Gminy wpłynęły 

wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, dotyczące 

nieruchomości, które nie zostały uwzględnione w inwentaryzacji. Warunkiem 

otrzymania dofinansowania jest posiadanie zinwentaryzowanego azbestu, wobec 

czego konieczna jest aktualizacja programu. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. Został on 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie  i stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

5/ wprowadzenia programu „Czernicka Karta Dużej Rodziny 3+” 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Krystyna Zaraś – kierownik GOPS w 

Czernicy. Poinformowała, że zgodnie z art. 27 ustawy 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy może uchwalić samorządowy 

program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych.  



Kierując się potrzebą  wspierania i wzmacniania  funkcji rodziny wielodzietnej 
przygotowano projekt uchwały, w którym zawarto program wspierający rodziny 
wielodzietne poprzez wydawanie „CZERNICKIEJ KARTY DZUŻEJ RODZINY 3+”, dla 
rodzin posiadających 3 i więcej dzieci.  
W trakcie dyskusji postanowiono, aby powyższy projekt uchwały skierować do 

dopracowania i zaopiniowania przez  Komisję Oświaty i Spraw Społecznych Rady 

Gminy. 

6/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na 2015 rok 

Przewodniczący Komisji Oświaty zobowiązał się, że do sesji Rady projekt uchwały 

zostanie zaopiniowany przez  Komisję. 

4. W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 

1/ Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy będzie zgoda na wykonanie przez 

Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, w porozumieniu z sołtysami gminy, 

zestawienia dróg, dla których zostanie zlecony do wykonania projekt oświetlenia.  

Komisje wyraziły zgodę jednogłośnie. 

2/ Komisje wysunęły wniosek, aby zorganizować spotkanie radnych z deweloperami 

Gminy. 

3/ Przewodniczący Komisji Oświaty odczytał pismo nauczycieli o zwiększenie dodatku 

wychowawczego. Poinformował, że Komisja Oświaty ustosunkowała się do pisma 

negatywnie. 

p. M. Kozakiewicz dodała, że dyrektor szkoły może regulować wynagrodzenie 

wychowawcy dodatkiem motywacyjnym. 

        5. Na tym Przewodnicząca Rady zamknęła obrady Komisji. 

 

                                                                                             Protokołowała 

                                                                                           Barbara Listwan 

 

 

 


