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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 czerwca 2015 r. 

 

1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Czernica, w których uczestniczyło 15 

radnych – lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

 

2. Do zaproponowanego porządku obrad uwagę wnieśli: 

1/ Zastępca Wójta Andrzej Czech wysunął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Gajków jako pkt 1 – 11, 

2/ Radna Iwona Fuchs wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o zmianę adresu 

siedzib obwodowych komisji wyborczych jako pkt 1 – 12. 

 

 Powyższe zmiany do porządku obrad przegłosowano jednogłośnie, w głosowaniu brało 

 udział 14 radnych, 1 radny nie był obecna podczas głosowania. 

 

 Zmieniony porządek przyjęto 14 głosami, 1 radny wstrzymał się od głosu – stanowi on zał. 

 nr 2 do protokołu. 

 

3. Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 

 

 1/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2014 rok 

 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 

 2014 rok omówiła Skarbnik Gminy. Budżet na rok 2014 uchwalony po zmianach – dochody 

 na kwotę 42.415.770, 84 zł wykonały zostały w 107,69 %, wydatki na kwotę 

 45.881.969,14 zł wykonane zostały w 98,47 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 

 kwotę 11.518.248 zł wykonane zostały w 97.81 %. Plan przychodów budżetu po zmianach 

 wykonany został w 100,12 % w łącznej wysokości 5.857.210,54 zł. Na kwotę 5.500.000 zł 

 Gmina wyemitowała obligacje na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz wolne 



 środki wyniosły 357.210,54 zł. Plan rozchodów wyniósł 2.383.801,70 zł. Stwierdzono, że 

 wszystkie zaplanowane spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.270.000 zł zostały 

 dokonane w odpowiednim terminie. Gmina udzieliła pożyczek, które otrzymały 

 stowarzyszenia korzystające z pomocy ze środków unijnych na realizację zadań Gminy na 

 kwotę 113.801,70 zł. Wysokość zobowiązań długoterminowych budżetu, czyli pozostałych 

 do spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 14.530.000 zł w stosunku do wykonanych 

 dochodów gminy za 2014 rok wyniosła 31,81%. Wysokość obsługi długu, czyli 

 przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.270.000 zł 

 oraz prowizji i odsetek od opłaconych rat w wysokości 407.208,11 zł w stosunku do 

 wykonanych dochodów wyniosła 5,86 %. Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2014 r. 

 wyniosły ogółem 1.556.506,05 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w realizacji 

 wydatków budżetowych. Za 2014 rok wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 

 501.928,59. wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad 

 wydatkami bieżącymi wyniósł 4.847.709,47 zł. Zadania merytoryczne zaplanowane w 

 budżecie na 2014 rok zostały wykonane zgodnie z planem. Nie stwierdzono przekroczeń 

 planu wydatków budżetowych. Rezerwę ogólną budżetu gminy Wójt Gminy rozdysponował 

 prawidłowo. Materialne podstawy do podjęcia wskazanego wyżej projektu zamieszczone są 

 w ustawach przywołanych w ich podstawach prawnych. Warunki zawarte w przywołanych

 jednostkach zostały spełnione i zawarte w załącznikach pochodzących od organu nadzoru w 

 sprawach finansowych. Ten dokument pozytywnie opiniował sprawozdanie z wykonania 

 budżetu za 2014 rok, czyli etap poprzedzający udzielenie absolutorium organowi 

 wykonawczemu Gminy za 2014 rok. 

 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

 Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. nr 3 do protokołu. 

  

 2/ absolutorium dla Wójta Gminy Czernica 

 

 Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2014 r., 

 sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, opinią 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z 

 wykonania budżetu Gminy zaa 2014 rok  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

 Rewizyjnej, która wniosła uwagę do realizacji budżetu w zakresie wydatkowania środków 

 przeznaczonych na wypłaty diet dla radnych ponad limit określony przepisami. Komisja 

 Rewizyjna przy Radzie Gminy Czernica rozpatrzyła informację o stanie mienia Gminy 



 Czernica za rok 2014, oraz sprawozdania finansowe Gminy – bilans jednostki budżetowej 

  i samorządowego zakładu budżetowego oraz bilans z wykonania budżetu Gminy Czernica 

 wraz z załącznikami. Komisja rozpatrzyła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

 Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/91/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku i nie wnisoła 

 zastrzeżeń do realizacji budżetu za 2014 rok, poza uwagą sformułowaną wyżej. Tym samym 

 uchwałą nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernica z dnia 20 maja 2015 r., 

 Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Czernica za rok 2014  

 i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Czernica o udzielenie absolutorium Wójtowi 

 Gminy Czernica za rok 2014. Powołaną wyżej uchwałę Komisji Rewizyjnej Skład 

 Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą nr V/131/2015 z dnia  

 26 maja 2015  r. w sprawie  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernica o 

 udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za rok 2014 zaopiniował pozytywnie. 

 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

 Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. 4 do protokołu. 

 

 3/ zmiany budżetu Gminy Czernica na rok 2015 

 

 Projekt zmian budżetu Gminy Czernica przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy. 

 Zmian budżetu Gminy Czernica dokonano: 

 a/ w związku z pozytywną opinią o wniosku złożonym do Dolnośląskiego Zarządu 

 Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zaplanowano dochody i wydatki w 

 wysokości 25.550 zł w ramach dotacji na konserwację rowów melioracji szczegółowych w 

 Jeszkowicach, Krzykowie, Nadolicach Wielkich i Chrząstawie Małej, 

 b/ doplanowano kwotę 7.500 zł dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń 

 szkolnych i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Chrząstawie. Kwotę powiększoną do 

 wysokości 11.000 zł przeznaczono na dostosowanie pomieszczeń do utworzenia od września 

 2015 roku klasy I integracyjnej, oraz na wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej, 

 c/ doplanowano kwotę 80.000 zł z tytułu wpłat rodziców na wypoczynek letni dzieci i 

 młodzieży. Kwotę tą przeznaczono na wydatki związane z wypoczynkiem letnim, 

 d/ doplanowano kwotę 24.000 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych, oraz kwotę 1.300 zł 

 tytułem opłaty produktowej, 

 e/ skorygowano zastosowane paragrafy w zakresie dotacji przekazanych na rzecz Spółek 

 Wodnych, oraz stowarzyszeń (na wkład własny), które będą korzystać z dofinansowania ze 

 środków LGD Dobra Widawa, 



 f/ przeniesiono wydatki zaplanowane w dziale 010 z przeznaczeniem na budowę drogi 

 transportu rolnego do działu 600, rozdział 60017  Drogi wewnętrzne, 

 g/powiększono wydatki o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla firmy Sevibus 

 na lokalny transport zbiorowy. Kwota ta dotyczy dodatkowych przejazdów realizowanych 

 po uzgodnieniach od miesiąca lipca bieżącego roku do końca roku 2015, 

 h/ powiększono wydatki na budowę boiska w Chrząstawie Wielkiej o kwotę 7.500 zł w 

 związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które nie były ujęte w SWIZ przed 

 ogłoszeniem przetargu, 

 i/ przeniesiono kwotę 36.000 zł pozostałą z oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na 

 zadanie „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie 

 Małej” na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach”, na które zabrakło 

 środków, 

 j/ przeniesiono kwotę 21.600 zł z dotacji celowej udzielonej na przedszkola niepubliczne do 

 rozdziału dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – w związku z uczęszczaniem do 

 przedszkola w Kamieńcu Wrocławskim dziecka niepełnosprawnego, 

 k/ przeniesiono kwotę 29.000 zł dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

 przeznaczonej na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach i wysypiska 

 odpadów komunalnych na dotację inwestycyjną przeznaczoną na przebudowę drogi do 

 kaplicy i renowację krzyża, 

 l/ pomniejszono dochody o kwotę 28.861 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia 

 komunalnego Gminy, 

 ł/ powiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim o kwotę 

 5.000 zł z przeznaczeniem na obchody 70 – lecia, 

 m/ pomniejszono wydatki o kwotę 29.200 zł z tytułu wynagrodzeń dla pracowników Urzędu 

 Gminy. 

 

 Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

 Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. nr 5 do protokołu. 

 

 4/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 – 2021 

 

 Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy. 

 W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 



 przychodów budżetu po dokonanych zmianach. W związku z podwyższeniem kwoty 

 planowej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na termomodernizację obiektów 

 gminnych zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów w latach 2017 i 2018. 

 Zaplanowano dodatkowo kwotę 80.000 zł na zadanie termomodernizacja obiektów 

 komunalnych Gminy z przeznaczeniem na zmianę oświetlenia obiektu szkolnego w 

 Czernicy. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Budowa szatni sportowej i zaplecza 

 kulturalnego na działce nr 207/4 w Chrząstawie Małej” pomniejszono kwotę przeznaczoną 

 na etap zadania na rok 2015 o 36.000 zł. 

 

 Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

 Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. nr 6 do protokołu. 

 

Zanim przystąpiono do opiniowania kolejnych projektów uchwał Przewodnicząca Rady 

 Gminy udzieliła głosu przybyłam na posiedzenie strażakom z jednostki OSP Nadolice 

 Wielkie, w ich imieniu zabrał głos Naczelnik Marek Szafraniec – udzieljąc odpowiedzi na 

 pytanie Radnej Katarzyny Moroz dlaczego tak dużo jednostek zostaje kierowanych do 

 jednego zdarzenia. Naczelnik poinformował, że wpływ na kierowanie i rozdysponowanie 

 ilości jednostek do danego zdarzenia zależy tylko i wyłącznie od głównego stanowiska 

 dowodzenia, które z uzyskanych informacji przez osoby zgłaszające rozdysponowuje ilością 

 wysyłanych jednostek, podkreślił jak ważne jest w jaki sposób i jak szczegółowo są 

 przekazywane dane informacje. Zwrócono również uwagę na fakt, że ratownicy z jednostek 

 OSP mogą tylko udzielić pierwszej pomocy, często jest tak że to straż jest pierwsza na 

 miejscu wypadku  może udzielić tylko niezbędnej pomocy, w przypadku gdy trzeba podać 

 leki musi już czekać na przyjazd innej jednostki do ich podawania uprawnionej. Ze względu 

 na poprawę bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Czernica należało by rozważyć 

 utworzenie zespołu z karetką przy jednej z OSP z terenu Gminy Czernica, wykonać analizę 

 jak taki zespół z karetką miałby funkcjonować i jak przedstawiają się koszty do realizacji tego 

zadnia. 

 

5/  przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

działającymi na terenie Gminy Czernica 

 

Projekt uchwały omówiła p. Maria Kozakiewicz wskazując, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do tal 3 wójt, burmistrz lub prezydent właściwy 



ze względu na miejsce prowadzania żłobka, klubu dziecięcego albo miejsca sprawowania 

opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad tymi podmiotami w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki. W projekcie uchwały konieczne wydaje się zawarcie 

w szczególności wskazań dotyczących częstotliwości podejmowanych działań nadzorczych 

oraz określenie ich zakresu. Celem sprawowanego nadzoru jest weryfikacja działania żłobków, 

klubów dziecięcych i opiekunów dziennych z wzorcami i standardami wynikającymi wprost 

z przepisów prawa. Nadzorowi podlega także stopień realizacji określonych prawem celów, 

które tego typu podmioty powinny realizować.   

 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez  Komisję Oświaty i Spraw 

Społecznych.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 

 

6/ określenie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  

zakresu wychowania przedszkolnego oraz  kryteriów wyboru oferty 

 

Nowe regulacje dotyczące zadań organów prowadzących w zakresie wychowania 

przedszkolnego wprowadziła ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła m.in. prawo dla dzieci w wieku 

3 i 4 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określiła terminy wejścia w życie 

ww. przywilejów, tj. od września 2015 r. dziecko  wieku 4 lat ma prawo korzystania z 

wychowania przedszkolnego a od 1 września 2017 r. – dziecko w wieku 3 lat. Zapewnienie 

warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania (dzieci 5-letnie) oraz prawa do 

korzystania z wychowania przedszkolnego (dzieci 4 i 3-letnie) jest zadaniem własnym Gminy. 

Gmina ma zapewnić dziecku możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Gmina, 

która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić, możliwości 

korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs 

ofert ogłoszony przez wójta, dla niepublicznych przedszkoli. W razie potrzeby otwarty 

konkurs ofert przeprowadza się również dla niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego. Ponieważ do ogłoszenia konkursu potrzebny jest regulamin oraz kryteria 

wyboru ofert, koniecznym stało się przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w tej 

sprawie. 

 

 



Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty i Spraw 

Społecznych. W związku z informacją otrzymaną od p. Marii Kozakiewicz, iż podobny 

projekt uchwały został zakwestionowany przez organ nadzoru  w zapisach §2 i §6 Rada 

Gminy Czernica zadecydowała o pomniejszeniu treści projektu uchwały o  zapisy budzące 

kwestie sporne. Projekt uchwały po zmianach zostanie zaopiniowany przez Radę Gminy 

Czernica na Sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2015 r.  i stanowi on zał. nr 8 do protokołu 

 

7/ trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół 

oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania 

i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich  pobrania i 

wykorzystywania, uwzględniając  w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres 

danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Nastąpiły również zmiany w zakresie 

dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania 

przedszkolnego,  związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały i dostosowania 

dotychczasowych uregulowań do aktualnych przepisów prawa. W treści przedmiotowej 

uchwały zawarto również zapisy dotyczące niepublicznych szkół z uwagi na fakt 

zarejestrowania niepublicznej szkoły podstawowej. Wprowadzono także zapisy o innych 

formach wychowania przedszkolnego oraz o placówkach publicznych, które mogą rozpocząć 

funkcjonowanie na Tereni Gminy Czernica, w chwili tworzenia uchwały nie ma takich 

placówek, ale mogą zostać utworzone od 1 września 2015 r. 

 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty i Spraw 

Społecznych.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych, 1 radny był nieobecny w czasie 

głosowania.  Projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

 

 



8/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Rada Gminy na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach posiada kompetencje do określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została określona po przeprowadzeniu 

analizy wysokości stawek oferowanych przed przedsiębiorców świadczących takie usługi, 

posiadających ważną  decyzję na odbiór i transport nieczystości płynnych. Z analizy wynika, 

że obowiązująca górna stawka za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych nie jest przekroczona. A skoro tak w tym zakresie jej podnoszenie 

należy uznać za nieuzasadnione, a to z powodu potencjalnej chęci skorzystania przez 

przedsiębiorców z tego faktu. Maksymalna cena ma ten walor, że chroni zlecających ten 

rodzaj usługi. Istnieje również zagrożenie sankcją utraty prawa świadczenia takiej usługi. 

Związek Międzygminny Ślęza Oława, którego członkiem jest gmina objął z dniem 1 lipca 

2013 r. gospodarką odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości na których zamieszkują 

jak i nie zamieszkują mieszkańcy, wobec czego zapisy uchwały nr XXX/224/2009 Rady 

Gminy Czernica z dnia 24.11.2009 r. dotyczące górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości stały się bezprzedmiotowe. To oznacza, że właściwy organ tego związku jest 

legitymowany do ustalenia m.in. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A skoro 

tak, to w tym zakresie  stawka wskazana w obowiązującej uchwale utraciła moc z dniem 

30.06.2013 r. 

 

Radna Katarzyna Moroz złożyła wniosek aby ustalić górną stawkę opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych w wysokości: 18 zł brutto za 1 m³  - wniosek został oddany pod 

głosowanie 

 

Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czernica. Pod opiniowanie 

poddano projekt uchwały ze złożonym wnioskiem aby ustalić górną stawkę opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości: 18 zł brutto za 1 m³  

Pozytywnie projekt uchwały  zaopiniowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 1 

radny był nieobecny w czasie głosowania. Projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie 



na Sesji w dniu 26.06.2015 r. po zajęciu stanowiska przez obsługę prawną Urzędu Gminy 

Czernica  Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu.  

 

9/ trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Czernicy 

 

W związku z trwającymi do dnia 25.06.2015 r. konsultacjami projektu uchwały zgodnie z 

uchwałą nr XXXVII/319/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, powyższy projekt uchwały po zmianach, 

które wpłyną do dnia 25.06.2015 zostanie przedłożony na Sesji Rady Gminy Czernica  w dniu 

26.06.2015 r. do zaopiniowania i poddany pod głosowanie przez radnych. 

 

Projekt konsultowanej uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu 

 

10/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Chrząstawa Wielka 

 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność prywatną oraz Gminy Czernica 

wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów. Mieszkańcy Chrząstawy wielkiej 

zwrócili się do sołtysa z prośbą o nadanie nazwy ul. Pogodnej dla działek o numerach 128/4, 

129/4, 129/6, 130/4 oraz 134/12. W dniu 30.04.2015 r. zebranie Wiejskie sołectwa Chrząstawa 

Wielka podjęło uchwałę  sprawie nadania nazwy ul. Pogodnej w Chrząstawie Wielkiej. 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych, 1 radny był nieobecny  czasie 

głosowania. Projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

11/ ustalenie nazwy ulicy we wsi Gajków 

 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność prywatna wystąpili bezpośrednio 

zainteresowani właściciele  gruntów. Mieszkańcy Gajkowa zwrócili się do sołtysa wsi z 

prośbą o nadanie nazwy ulicy Jaworowej dla działki o numerze 45/21. W dniu 11.06.2015 r. 



zebranie wiejskie sołectwa Gajków podjęło uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

Jaworowej w Gajkowie. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych, 1 radny był nieobecny w czasie 

głosowania. Projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

12/ zmiana  adresu siedziby obwodowych komisji wyborczych 

 

Wniosek złożony przez radną Iwonę Fuchs i radnego Leszka Kusiaka odczytała 

Przewodnicząca Rady Gminy. W związku z sytuacją, że należy najpierw rozpoznać sytuację 

lokalową zaproponowanych zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, na Sesji Rady 

Gminy zostanie przedstawiona sytuacja lokalowa, a tym samym gdy spełnione zostaną 

wynikające z kodeksu wyborczego przesłanki do zmiany siedziby obwodowej komisji 

wyborczej, zostanie przedłożony projekt uchwały do  jej zaopiniowania. 

 

4. W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 

 

1/ Przewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię dotyczącą lokalizacji punktu składowania 

odpadów stałych na działce n 165/73 obręb Czernica w celu obsługi mieszkańców z 

budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego nr 1 – 6 nie jest możliwa z 

zachowaniem przepisów  zawartych w Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla wnioskowanej lokalizacji wymiar wskazanej 

części terenu wynosi 5,5m x 6,30m, zatem przy zachowaniu odległości od działek 

sąsiednich brak jest możliwości jej zabudowania – opinia stanowi zał. nr 14 do protokołu.  

Radny Waldemar Latoszek złożył wniosek aby Gmina skorzystała z prawa pierwokupu 

działki nr 165/75 obręb Czernica, która została sprzedana w postępowaniu przetargowym 

przeprowadzonym przez Wojskowe zakłady Łączności inwestorom prywatnym – wniosek 

został zaopiniowany pozytywnie przez 13 radnych, 2 radnych nie było obecnych w czasie 

głosowania, 

2/ Radny Paweł Falkiewicz skierował zapytanie czy radny Ryszard Wychudzki zgłaszał 

Przewodniczącej Rady Gminy, że opuszcza posiedzenie Komisji Wspólnych i w jaki sposób 

zostanie naliczona dieta jeżeli nie brał udziału w posiedzeniu, 

3/ poruszono sprawę dotacji celowej dla Rejonowych Spółek Wodnych – odpowiedzi 

radnym udzielił Zastępca Wójta informując o zaplanowanym na dzień 24.06.2015 r. (środa) 



spotkaniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w sprawie podjętej w dniu 29 maja 2015 r. 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Spółek Wodnych od przebiegu i 

rozstrzygnięć zaproponowanych przez Kancelarię adwokacką reprezentującą Wójta Gminy 

w tym spotkaniu będą zależały kolejne etapy dotyczące realizacji podjętej w maju uchwały. 

Kancelaria adwokacka o przebiegu środowego spotkana w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej poinformuje radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2015 r. 

4/ przebieg trasy gazociągu Zdzieszowice Wrocław omówili i przedstawili Arkadiusz 

Drajczyk i Łukasz Krent. Długość gazociągu to ok. 130 km z tego 11,9 km przebiega przez 

Gminę Czernica. Każdy z właścicieli nieruchomości, przez które jest planowana trasa 

gazociągu zostali indywidualnie poinformowani przez firmę Gaz-System która realizuje 

inwestycje. Pracownicy firmy przedstawiali indywidualnie przebieg oraz raport z przebiegu 

budowy – właściciele podpisywali protokół terenowy, który zawierał dane nieruchomości 

(informacje o działce), uwagi właściciela oraz załącznik graficzny pasa montażowego oraz 

granice zabudowy. Dla każdego właściciela nieruchomości będzie przygotowany operat 

szacunkowy i inwentaryzacja terenu, na podstawie którego zostaną wypłacone 

odszkodowania z tytułu służebności przesyłu oraz szkody jakie zostaną poniesione w 

związku z t inwestycją.. Przebieg trasy gazociągu będzie dostępny na stronie internetowej 

gminy tak aby każdy mógł się z nim zapoznać.  

5/ Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo złożone przez radnego Powiatu 

Wrocławskiego Jarosława Jagielskiego z prośbą o wystąpienie do Starosty Powiatu 

Wrocławskiego o możliwość organizacji Dożynek Powiatowych przez Gminę Czernica – 

w Ratowicach. Organizacja Święta Plonów w Gminie będzie szansą na promocję gminy w 

regionie, zainteresowanie naszymi osiągnięciami, rozwojem, tradycją i kulturą oraz 

pozwoli docenić pracę miejscowych rolników i osób związanych z rolnictwem.  

Radna Katarzyna Moraz zapytała o koszty organizacji dożynek, jaki jest poziom 

dofinansowania przez powiat i kto miałby ponieść pozostałe koszty związane z organizacją 

Dożynek. – pismo w sprawie organizacji Dożynek stanowi zał. nr 15 do protokołu 

 

6. Na tym Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.15 

. 

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 

  


