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PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji
Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
1. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady, w których uczestniczyli wszyscy
członkowie Komisji– lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.
2. Do zaproponowanego porządku obrad uwagi wnieśli:
1/ Sekretarz Gminy założył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o 4 uchwały:
- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do prac nad Lokalną Strategia Rozwoju w
okresie programowania 2014 – 2020 r. jako pkt. 2 - 9
- w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości Ratowice jako
pkt. 2 - 10
- w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości Gajków jako
pkt. 2 – 11
- w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości Nadolice
Wielkie jako pkt. 2 – 12
Zmieniony porządek obrad zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie i stanowi on zał. nr 2
do protokołu.
3. Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok
Projekt zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok przedstawiła i omówiła p.
Skarbnik.
Zmian budżetu Gminy dokonano:
a/ w związku z pismem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Gajków w zakresie
wykonania chodnika zaplanowano dotację, którą otrzyma Gmina w wysokości
157.000 zł, oraz środki na wykonanie zadania wraz z zastępstwem inwestycyjnym w
wysokości 332.000 zł,
b/ w związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznaniu dotacji na demontaż, zbieranie,
transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
zaplanowano kwotę dotacji 9. 248 zł dotacji,
c/ powiększono dochody budżetu o kwotę 21.000 zł tytułem zwrotu nadpłaconych diet
radnych w latach 2006 – 2014,
d/ zgodnie z wnioskiem Gminy złożonym do Urzędu marszałkowskiego na kwotę
57.000 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością gminy zaplanowano w budżecie wkład własny
27.000 zł. Po podpisaniu umowy zostanie doplanowana dotacja w wysokości 30.000
zł,
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e/ doplanowano kwotę 8.000 zł na odwodnienie terenu przy placu zabaw i bosku w
Jeszkowicach. Jednocześnie przeniesiono kwotę 12.000 zł ze środków Funduszu
Sołeckiego z przeznaczeniem na odwodnienie terenu przy świetlicy. Łącznie na
odwodnienie całego terenu będzie przyznane 20.000 zł
f/ przeniesiono kwotę 6.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Dobrzykowice, które były
przeznaczone na budowę boisk sportowego z przeznaczeniem na – 2.000 zł zakup
piłkochwytów, 4.000 zł na remont dróg gminnych we wsi Dobrzykowice,
g/ dostosowano kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z projektem zmiany uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Powiększono wydatki o łączną kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na kwotę
kwotę 14.000 zł przeznaczono na działania promocyjne – koncert „Mszy
Koronacyjnej” W.A. Mozarta w Nadolicach kwotę 9.000 zł, filmy dokumentalne w
ramach cyklu Dolny Śląsk Pełen Historii – 3.000 zł , na całoroczną promocję w
Słowie Sportowym – 2.000 zł,
kwotę 7.000 zł przeznaczono dodatkowo dla Policji za zakup 2 samochodów, w
związku z dodatkowym etatem,
– kwota 43.000 zł na zakup samochodu osobowego mało litrażowego w wersji
oznakowanej 40.000 zł w wersji nie oznakowanej, 72.000 zł w wersji oznakowanej
pełno litrażowy i 65.000 zł nieoznakowany pełno litrażowy.
kwotę 31.000 zł przeznaczono dodatkowo na zakup samochodu strażackiego dla OSP
w Chrząstawie – jednocześnie strażacy zrezygnowali z zakupu pompy,
kwotę 10.700 zł przeznaczono na składkę rocznego utrzymania Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych przy Urzędzie Miejskim we Wrocławiu;
kwotę 7.000 zł przeznaczono na powiększenie planu wynagrodzeń dla szkoły
Podstawowej w Ratowicach na podwyżki wynagrodzeń dla obsługi,
kwotę 15.000 zł przeznaczono na realizację programu profilaktycznego w zakresie
raka szyjki macicy dla dziewcząt z terenu Gminy,
kwotę 40.000 zł przeznaczono na wkład własny w zadania, na które dostaną
dofinansowanie Stowarzyszenia z terenu Gminy w Lokalnej Grupie działania „Dobra
Widawa”. Kwotę podzielono po 20.000 zł na zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, oraz na działania sportowe,
kwotę 10.300 zł przeznaczono na wynajem kabin sanitarnych do ustawienia w sezonie
wiosenno – letnim na placach zabaw i boiskach sportowych,
Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 146.000 zł:
o kwotę 87.000 zł z wydatków zaplanowanych na odszkodowania za przejęte drogi
gminne,
o kwotę 30.000 zł z zadań w rozdziale 80103,
o kwotę 29.000 zł z dodatkowych środków na zadania przedszkolne.
Budżet Gminy po zmianach: dochody: 47.443.577,30 zł, w tym dochody bieżące –
42.200.983,30 zł, dochody majątkowe 5.242.594 zł. Wydatki wyniosą 50.652.379 zł w
tym wydatki bieżące – 38.324.535 zł, wydatki majątkowe – 12.327.844 zł. Przychody
– 5.375.801,70 zł, rozchody – 2.165.000
Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu.

2/ zmiany Uchwały Nr XL/385/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października
2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
rok
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Projekt uchwały przedstawiła p. Beata Perner. Konieczność zmiany uchwały została
podyktowana zimną kwot, która jest różna od tej, która uchwalono w styczniu br.
Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Programu to łączna
kwota 316.000 zł, w tym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w
następujących obszarach:
kultura fizyczna i sport 188 663 zł
kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji 43 778 zł
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2 500 zł
powołanie gminnego centrum wsparcia organizacji pozarządowych 20 000 zł
ochrona i promocja zdrowia 30 059 zł
edukacja 1 000 zł
organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży 30 000 zł
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – uwag nie wniesiono.
Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych – stanowi on zał. nr 4 do
protokołu.
3/ przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki
zakażeń HVP w Gminie Czernica”.
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Projekt uchwały przedstawiła p. Beata Perner informując, że za potrzebą wdrożenia
Programu zdrowotnego w Gminie Czernica przemawia:
brak powszechnej dostępności do szczepionek przeciwko zakażeniom HPV z powodu
niedofinansowania tych szczepień ze środków publicznych
docelowe zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu
nowotworów złośliwych
systematyczne obejmowanie profilaktyką pierwotną stałej populacji mieszkańców
gminy (dziewcząt w 13 roku życia)
zapoznanie dziewczynek oraz ich rodziców z działaniem szczepionki przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.
Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych – stanowi on zał. nr 5 do
protokołu.
4/ zmieniająca Statut Gminy Czernica
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta wskazując, że celem jego przedłożenia
jest stworzenie podstawy prawnej doceniającej trud, wysiłek, zaangażowanie, pomoc,
promowanie, zasługi osób fizycznych, które wniosły i wnoszą niepośledni wpływ na
rozwój gminy. Brak jednoznacznej w treści delegacji, dla organu stanowiącego, do

ustalenia zasad przyznania honorowych tytułów w oparciu o przepis prawa
materialnego, oznacza że póki co, taką podstawę można wykreować poprzez
odpowiednie zapisy statutowe i orzecznictwo sądowo administracyjne, które uznało,
że jest to materia statutu gminy. Projektowe przedłożenie nie jest prekursorem takiego
rozwiązania, a raczej bazuje na istniejącej praktyce. Stąd odpowiednia adaptacja
rozwiązań z prawa miejscowego. Projekt proponuje wprowadzenie dwóch instytucji
niematerialnej (honorowe obywatelstwo) i materialnej (nagroda gminy(, nie uzurpując
sobie prawa, że tak ma być. Ma on raczej zachęcić do dyskusji, w wyniku której
ostanie się to, co jest proponowane albo zostanie wzbogacone o dodatkowe treści lub
nie zyska akceptacji. Celowo zrezygnowano z próby szczegółowego definiowania
kryteriów w przypadku tytułu honorowego, a to z powodu możliwych osiągnięć w
wielu obszarach aktywności potencjalnych beneficjentów. Katalog jest otwarty i nie
musi się kończyć na tym co w projekcie, ale co do wysokiego poziomu moralnego, to
wątpliwości być nie powinno. Natomiast w przypadku tytułu materialnego, wydaje
się, że zabieg zawężenia ma swoje uzasadnienie i oparcie w zaproponowanych
obszarach przedmiotowo – podmiotowych. Bo przecież poprzez jednorazowy akt np.
odwagi, który zapobiegł jakiejś katastrofie, uratował zdrowie lub życie mieszkańców
lub naprawił funkcjonowanie gminy, lub jej jednostki organizacyjnej albo rozsławił
markę pn. „Gmina Czernica” poza granicami kraju, można docenić te zasługi właśnie
gratyfikacją. Bez względu czy jest to tytuł materialny czy niematerialny, nie powinien
on mieć charakteru powszechnego, a wyjątkowego. Chodzi bowiem o uhonorowanie
wybitnych jednostek o niepoślednich zasługach. Stąd też termin na składanie
wniosków jest jeden z wyjątkowym tytułem honorowego, nadawanego pośmiertnie i
roku 2015. Przedłożenie projektu uchwały proponuje stosunkowo szeroki krą
uprawnionych wnioskodawców. Co do kosztów przedłożenia to kwota jest do
uzgodnienia. Może być to wartość bezwzględna
lub ustalona wskaźnikiem
względnym. Poza materialnym i niematerialnym tytułem, przedłożenie proponuje
rozszerzenie prawa inicjatywy uchwałodawczej na obywateli. Analogicznie jak w
przypadku noweli dot. tytułu i nagrody, orzecznictwo sądowo administracyjne
wskazało, że również i ten obszar to materia statutowa. A skoro tak, to dla
uczytelnienia, przedłożenia proponuje nowe brzmienie całego paragrafu, zamiast
fragmentaryczne i bazuje częściowo na dotychczasowych zapisach, wzbogaconych o
nowe regulacje. Po pierwsze rozszerza kra uprawnionych do podjęcia inicjatywy
uchwałodawczej, a po wtóre pokazuje warunki i tryb jaki trzeba zachować przed i w
trakcie procedowania projektu uchwały. Lokując prawo po stronie mieszkańców
należy uwzględnić odpowiednią „siłę” poparcia dla inicjatywy, która „obrana” w
stosowny projekt swoją wagą i przedmiotem winna rozwiązywać realne problemy
wspólnoty samorządowej, a nie jakiś grup społecznych czy zawodowych.
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. Pozytywnie projekt uchwały
zaopiniowało 3 radnych, 9 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu

5/ zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Czernica
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta wskazując na materialną podstawę do
przedłożenia niniejszego projektu w art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie
gminnym gdzie do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawie herbu gminy Powodem przygotowania projektu uchwały jest brak od roku
1997 regulacji dot. zasad i trybu korzystania przez podmioty zewnętrzne z insygniów
gminnych. Zasady te muszą uwzględniać wymogi heraldyczne oraz nie mogą stać w
sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym, a szczególności nie powinny
zawierać norm powtarzających unormowania wynikające z innych przepisów prawa i
ustanawiać norm ochronnych o charakterze restrykcyjnym sprzecznych z tymi, które
wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów. A skoro tak, to napisanie
niniejszego projektu było i jest konieczne też i z tej przyczyny, że w marcu br. trafił
do wójta gminy wniosek od jednego z mieszkańców, który chciał wykorzystać herb w
kampanii sołeckiej. Odmówiono z powodu braku regulacji w tym zakresie.
Przedłożenie wskazuje zasady, tryb i miejsce umieszczenia herbu i flafi gminy
Czernica. Oba dobra przynależne osobie prawnej (gminie)winny być chronione
szczególnie, jako dobra wspólne. I właśnie przedłożenie służy temu celowi. Nie
reguluje wysokości odpłatności za używanie herbu, a to z przyczyny, że jest to materia
zastrzeżona do uregulowania w umowie z podmiotem, który zwróci się z wnioskiem
do Wójta.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu
6/ zmiany uchwały nr XVIII/142/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 2000
r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki
Komunalnej w Czernicy
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta informując, że celem zmiany jest
przeniesienie niektórych zadań ze sfery komunalnej realizowanej póki co przez Urząd
Gminy Czernica. Dotyczy to kanalizacji deszczowej i zarządzania lokalami
stanowiącymi zasób komunalny oraz targowisk i hal targowych. Po wtóre
obowiązujący statut był już trzykrotnie nowelizowany i pochodzi z minionego ustroju
(przed wyborami bezpośrednimi z 2002 r.) na co zwrócili uwagę m.in. audytorzy.
Poza rozszerzeniem, o którym na wstępie, projekt przewiduje również aktywizację
osób bezrobotnych w formach wynikających z przepisów o bezrobociu. Jedna z nich
została już zastosowana na terenie gminy w jednostkach komunalnych, w tym ZZGK,
a nazywa się prace społecznie użyteczne. Zastosowanie tej formy daje podstawę
wzmocnienia osobowego potencjału jednostek organizacyjnych gminy realizacji
zadań statutowych. Poza tą formą. ZGK może być również miejscem wykonywania
prac społecznie użytecznych, ale orzeczonych przez sąd powszechny. Analogicznie
jak w przypadku aktywizacji bezrobotnych, również ten zapis poprzez wskazanie
miejsca wykonywania środka karnego orzeczonego przez sąd ma wzmocnić potencjał
osobowy ZGK. Nadto, zapis potwierdza to co ZGK robi od kilku lat.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Pozytywnie projekt
uchwały zaopiniowało 6 radnych, 9 radnych wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały
stanowi zał. nr 8 do protokołu.

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 20155 rok.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta wskazując, że przyczyna przygotowania
niniejszego projektu związana jest m.in. ze zmianami organizacyjnymi. Poziomem
wydatków na administrację obsługującą organy gminy w szczególności, w zakresie
pomocy społecznej i komunalnej realizowanej przez Urząd Gminy Czernica, warunki
lokalowe wykonywania zadań w urzędzie, zasoby osobowe (kwalifikacje, wiedza,
doświadczenie) w wyspecjalizowanych jednostkach komunalnych od lat
funkcjonujących w zakresie opieki społecznej i sfery komunalnej, wreszcie zpisy
prawa materialnego. Zasoby osobowe, zważywszy na zapisy prawa materialnego, dają
usprawiedliwioną podstawę do przekonanie, że lokuje się zadania po właściwej
stronie. Nie oznacza to ew. wzmocnienia osobowego ośrodka, tym bardziej, że
praktyka ostatnich lat wskazuje, że na ośrodki, gminy „upuszczają” nowe zadania,
które z kolei ustawodawca lokuje w gminach (np. dodatki energetyczne, dodatki
mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, stypendia socjalne,
wspieranie rodziny, obsługa zespołu interdyscyplinarnego czy ostatnio Karta Dużej
Rodziny). Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych również wpisują się w ten scenariusz. Póki co, realizacja tych
wszystkich nowych zadań odbywa się kosztem pracy gops-u. Tylko, że momentami
ustawodawca o tym zapomina, kreując nowe przepisy, wymuszające na gminach
lokowanie ich realizacji w różnych jednostkach. Co do środków na realizację
programu, póki co nic się nie zmienia, bo one pochodzą z opłat wnoszonych przez
przedsiębiorców ze sprzedaży napojów alkoholowych. Dla przypomnienia w br. jest
zaplanowana kwota 205 tys. zł, którą w części zagospodaruje gops na programy
profilaktyczne. W przypadku gdy przedsiębiorcy je wnoszący z różnych przyczyn
zaczęliby rezygnować z zezwoleń, ingerencja byłaby konieczna. Póki co takich
sygnałów nie ma. A skoro tak, to również i ta okoliczność winna być brana pod
uwagę nie jako przesądzająca, ale istotna.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Pozytywnie projekt
uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. nr 9 do protokołu.
8/ przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Czernica na lata 2015 – 2019”.
Projekt uchwały omówił i przedstawił p. Sebastian Ragiel wskazując, że opracowanie
wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica
jest realizacją obowiązku, który nakłada ustawa z dnia 21/06.2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Przyjęty
uchwałą Rady Gminy Czernica nr XXXII/270/2010 z dnia 5 marca 2010 r.
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernica na
lata 2010 – 2014” zdezaktualizował się i wymaga uaktualnienia poprzez przyjęcie
programu na kolejny okres pięcioletni. Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb

mieszkaniowych mieszkańców gminy zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest
jednym z podstawowych zadań gminy. Celem Programu jest ustalenie racjonalnej
polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości zabezpieczenia
potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy, prywatyzacji lokali z
zasobu, zwłaszcza lokali będących przedmiotem wieloletniego najmu i określenia
odpowiedniej polityki czynszowej.
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. Pozytywnie projekt uchwały
zaopiniowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny był nieobecny
podczas głosowania. Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu.
9/ wyrażenia woli przystąpienia do prac nad Lokalną Strategii Rozwoju w okresie
programowania 2014 – 2020 r.
Projekt uchwały omówił i przedstawił Sekretarz Gminy informując, że Lokalna Grupa
Działania Dobra Widawa obejmuje swoim działaniem następujące gminy: Bierutów,
Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców,
Wilków oraz Jelcz-Laskowice. Zadaniem LGD Dobra Widawa jest organizacja i
promocja konkursów, bezpłatna pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków
oraz wybór projektów, które kierowane są do dofinansowania w ramach realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju. Zaszła konieczność stworzenia nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014 – 2020, aby LGD Dobra Widawa mogła aplikować o
dofinansowanie swojej działalności. Pozyskane środki przyczynią się do zaspokajania
potrzeb mieszkańców Gminy Czernica i pozostałych członków stowarzyszenia.
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Czernica. Pozytywnie
projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych, 1 radny był nieobecny podczas głosowania.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu.
10/ zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości Ratowice
11/ zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości Gajków
12/ zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości Nadolice Wielkie
W związku ze zgłoszeniem przez Gminę Czernica udziału w konkursie ogłoszonym
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”
zaistniała konieczność przyjęcia Strategii Rozwoju Miejscowości w celu zwiększenia
szans na dofinansowanie projektu ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Gmina Czernica w dniu 16.04.2015 roku złożyła w Urzędzie Marszałałkowskim
Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie
aktywności mieszkańców Gminy Czernica poprzez zakup instrumentów muzycznych i
strojów ludowych dla zespołów w Nadolicach Wielkich, Gajkowie i Ratowicach” o
wartości 45 140,00 zł brutto (w tym dofinansowanie 22 570,00 zł) w związku z
faktem, że ogłoszony konkurs jest finansowany tylko ze środków Budżetu
Województwa Dolnośląskiego, na który w bieżącym roku przeznaczono mniejsze
środki aniżeli w latach poprzednich, konieczne jest podjęcie możliwych działań
pozwalających na maksymalizację możliwych do zdobycia punktów podczas oceny
formalnej i merytorycznej przedmiotowego projektu. Tym samym w celu zdobycia

dodatkowego punktu za kryterium „Realizowane
zadanie jest wpisane w
dokumentację Sołeckiej Strategii Rozwoju miejscowości (weryfikowane na podstawie
oświadczenia beneficjenta)” podjęto próbę stworzenia takiej strategii na podstawie
obowiązujących programów
odnowy miejscowości wraz z ujęciem w niej
przedmiotowych inwestycji związanych z zespołami muzycznymi z Nadolic Wielkich,
Gajkowa i Ratowic.
Projekty uchwał stanowią kolejno zał. nr 11, 12 i 13 do protokołu.
4. Informację na temat dofinansowania programu mikroinstalacji prosumenckich OZE
przedstawiła p. Małgorzata Dąbrowska informując, że czas na składanie wniosków
jest bardzo krótki od 29 kwietnia do 15 maja. Gmina aby można przystąpić do
programu musi zainwestować 50% przy czym na przystąpieniu do programu może
skorzystać tylko 27 gospodarstw domowych. Właścicielem mikroinsyalacji
prosumenckich będzie gmina przez 10 lat.
Przedstawione informacje Komisja zaopiniowała następująco – 7 radnych było przeciw, a
5 radnych wstrzymało się od głosu.
5. W sprawach różnych głos zabrali:
1/ Radna Halina Popiołek - jak długo budowa szkoły w Dobrzykowicach będzie
odsuwana na plan dalszy, ponieważ do I klasy zapisano już 60 dzieci
2/ Kamil Antas poprosił aby wykaz stawów przeznaczonych do czyszczenia przekazać
również Sołtysom
3/ Radny Adam Jaskuła poprosił aby na najbliższą sesję przekazać informację nt. Budowy
szkoły w Dobrzykowicach
4/ Radny Jerzy Misztal – przedstawić koszty utrzymania szkoły w Dobrzykowicach
6. Na tym Przewodnicząca Rady Gminy o godz. 17.20 zamknęła posiedzenie Komisji
Rady.

Protokół sporządziła Irmina Kościańska

