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OiSO. 0012.8.1.2015.IK 

 

 

 
PROTOKÓŁ 

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

Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

z dnia 8 października 2015 r. 

 

1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Czernica, w których uczestniczyło 14  

radnych, radna Magdalena Brandys była nieobecna na posiedzeniu – lista obecności stanowi 

zał. nr 1 do protokołu. 

 

2. Do zaproponowanego porządku obrad uwagę wnieśli: 

dkku1/ Radny Leszek Kusiak  wysunął wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia 

projektu uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie jako  

punkt  1 – 7. 

 

Powyższe zmiany do porządku obrad przegłosowano jednogłośnie, w głosowaniu brało 

 udział 13 radnych, radny Ryszard Wychudzki i radna Magdalena Brandys byli nieobecni   

podczas głosowania.  

 

Zmieniony porządek przyjęto 13 głosami, radny Ryszard Wychudzki i radna Magdalena 

Brandys byli nieobecni  podczas głosowania – porządek posiedzenia stanowi zał. nr 2 do 

protokołu. 

 

 

3. Przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpieniem do opiniowania projektów uchwał  

udzieliła głosu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Jerzemu Worwie, który zwrócił się w 

imieniu mieszkańców z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne użytkowanie działki 

165/75 w celach rekreacyjno-użytkowych. W zamian za nieodpłatne uzytkowanie 

mieszkańcy wspólnot zobowiązują się do utrzymania działki w odpowiednim stanie 

estetycznym i porządkowym.  

Radny Piotr Zakręta udzielił odpowiedzi, że przedmiotowa działka jest w zarządzie Wójta i 

do Wójta, a nie do Rady Gminy Wspólnota powinna kierować swoją prośbę o wyrażenie 



zgody na nieodpłatne użytkowanie działki. 

 

4. Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 

 

1/ zmian w  budżecie Gminy Czernica na 2015 rok 

Projekt uchwały omówiła i przedstawiła p. Skarbnik. W przedłożonym projekcie uchwały 

Skarbnik Gminy przedłożyła radnym dwie autopoprawki do zmian budżetu na 2015 rok 

1/ Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Ratowi-

cach w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 oraz § 4140 w kwocie 35.360 zł na wynagrodzenia 

osobowe oraz wpłaty na PFRON w związku z większym zatrudnieniem z powodu urlopu 

zdrowotnego dyrektora szkoły, urlopów macierzyńskich oraz długotrwałym zwolnieniem 

pracownika.  

2/ Dotacja dla Spółek Wodnych na roboty dodatkowe na stawie w Jeszkowicach przy ul. 

Głównej w kwocie 22 394 zł . Zestawienie kosztorysowe wskazuje cztery warianty, które 

przedstawił  Zastępca Wójta : 

 I wariant – skarpa wschodnia od ul. Głównej 56 mb - wartość robót 11 598,00 zł 

 II Wariant – skarpa zachodnia 52 mb, północna – 21 mb  i południowa – 3mb. Razem 76 mb 

 wartość robót 21 878,00 zł 

III wariant – cały staw w koło pełny zakres scalony z 2-ch wariantów I +II – wartość robót 

33 476,00 zł 

IV wariant – obejmujący tylko awaryjne zabezpieczenie usuwiska skarpy zachodniej na od-

cinku 45 mb poprzez umocnienie skarpy, wartość robót 8 196,00 zł 

W kwocie 22 394 zł mieści się wariant I i wariant IV oraz kwota 2 600 zł na wykonanie ru-

rociągu na odwodnienie wskazane warianty rekomendowane są do wykonania przez Spółki 

Wodne  

Radny Paweł Falkiewicz: Dlaczego kosztorys na wykonanie robót nie został wykonany w 

taki sposób aby ująć w nim budowę chodnika w Jeszkowicach. 

Radny Piotr Zakręta: Nikt nie przewidział, że po modernizacji stawu skarpy zaczną się osu-

wać. 

Radna Halina Popiołek: Skoro wydajemy tak duże pieniądze na modernizację stawów nale-

ży prace wykonywać do końca docelowo i przewidywać wszystkie ewentualności.  

Radny Piotr Zakręta: W imieniu mieszkańców poprosił aby wykonać te skarpy do końca i w 

ten sposób poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Jeszkowic. 

Radny Leszek Kusiak: Czy są angażowane środki sekcji wiejskiej? 

Radny Piotr Zakręta: Środki są już rozdysponowane 



Radny Piotr Zakręta: Czy jeżeli Rada Gminy przyzna środki na to zadanie to pozostałe skar-

py się utrzymają i czy jest taka gwarancja od Spółek Wodnych. 

Radna Halina Popiołek: Skoro wydatkujemy pieniądze  

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

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

1 radnych nie brał udziału w głosowaniu. Powyższy projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do 

protokołu. 

 

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 – 2023 

W  wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków 

budżetu po dokonanych zmianach. 

Ponadto, dokonana została korekta limitów na zadaniach w kolejnych latach do łącznych 

nakładów finansowych planowanych do poniesienia.  

W związku z umową pożyczki z NFOŚ zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów na 

lata 2016 - 2029. Zaktualizowano kwotę na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości" w związku z 

korzystnymi ofertami złożonymi do przetargu. Łączne nakłady wyniosą 3.010.000 zł, z 

realizacją w latach 2015 – 700.000 zł oraz 2016 – 2.310.000 zł. Kwota ta zawiera ok. 10 % 

rezerwę na realizacje nieprzewidzianych i dodatkowych zakresów w trakcie wykonania tego 

zadania. Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym termomodernizacji obiektów 

komunalnych Gminy Czernica o kwotę 35.000 zł na wykonanie audytu i projektu na 

kontynuację zadania dla budynku Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej oraz budynku w 

Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej, w celu ewentualnego aplikowania o środki 

zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację. 

Zmniejszono kwotę na zadaniu dotyczącym budowa dróg gminnych na terenie Gminy 

Czernica o kwotę 57.754.Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia 

drogowego na terenie Gminy o 6.494 zł na budowę punktów świetlnych w Łanach i 

dofinansowanie mapy do celów projektowych na budowę oświetlenia przy ul. Wojska 

Polskiego w Czernicy. Rozpisano limit wydatków na poszczególne lata na budowę 

kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka, gdzie wskazane został łączne 

nakłady finansowe w wysokości 15.060.000 zł. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono 

  



Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych, 1 radnych nie brał udziału w 

głosowaniu. Powyższy projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

3/ zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Czernica 

Organ stanowiący gminy na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) – dalej: ustawa, określa zasady i wysokość 

diet z tytułu pełnienia funkcji radnego. Zgodnie z art. 25 ust.8 ustawy, rada gminy przy 

ustalaniu wysokości diet radnych winna wziąć pod uwagę funkcje pełnione przez radnego i 

tym samym zróżnicować je w zależności od pełnionej funkcji. Nadto pamiętać należy o tym, 

że wysokość diety dla radnego jest limitowana, w zależności od liczby mieszkańców gminy. 

W przypadku gmin poniżej 15 tys. mieszkańców wynosi ona 50% maksymalnej wysokości 

diety, tj. 1324,84 zł w skali miesiąca. Te wytyczne zostały uwzględnione na etapie 

podejmowania uchwały w marcu br. Pojawiły się jednak okoliczności, które w podjętej 

uchwale nie zostały przewidziane. Niniejsze przedłożenie wypełnia lukę w przypadku 

wystąpienia stanów w nim opisanych. A że w ostatnim czasie one wystąpiły, należało podjąć 

próbę „ doregulowania ” (uzupełnienia) obowiązującej uchwały. Nie uzurpuje ono sobie 

prawa niezmienności wysokości zaproponowanych „trąceń” diet, jednak jak się wydaje mieć 

swoje usprawiedliwione podstawy. Przyjęcie przedłożenia nie niesie zwiększonych skutków 

finansowych dla tegorocznego budżetu. 

Radna Katarzyna Moroz podtrzymała wniosek złożony przez Komisję Budżetu w dniu 30 

września 2015 r. o następującej treści: „ust. 6. W przypadku bezpowrotnego opuszczenia 

przez radnego sesji lub posiedzenia Komisji w trakcie obrad, pomniejsza się dietę o 50 zł z 

wyjątkiem usprawiedliwionych zdarzeń.” 

Radny Ryszard Wychudzki zaproponował aby po wskazanej kwocie postawić kropkę. 

Rady Adam Jaskuła zapytał czy wprowadzenie takiego zapisu jest obligatoryjne, jeśli tak to 

wprowadzić zapis o przysłowiowej złotówce, jeśli nie jest wymagany to w ogóle nie 

wprowadzać tego zapisu. 

Obsługa prawna Urzędu: Nie jest wymagany zapis, ale kwestia ta powinna zostać 

uregulowana 

Radna Katarzyna Moroz złożyła wniosek o wykreślenie ust. 6 z projektu uchwały 

Złożony wniosek o wykreślenie ust. 6 z projektu uchwały poddano pod głosowanie, w 

którym  uczestniczyło 13 radnych: za - wykreśleniem ust. 6  głosowało 12 radnych, 1 radny 

wstrzymał się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 



Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 2 

radnych nie brało udziału w głosowaniu. Powyższy projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do 

protokołu. 

4/  nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w 

Kamieńcu Wrocławskim 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego  dysponuje sztandarem od 49 lat. 

Mijający czas, a szczególnie używanie sztandaru w różnych warunkach atmosferycznych, 

spowodowały jego nadmierne zniszczenie. Czas, by stał się on historyczną pamiątką 

potwierdzającą chlubną tradycję szkoły. Z wnioskiem o nadanie nowego sztandaru Szkole 

Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim  wystąpił dyrektor 

szkoły. Nowy sztandar będzie dla uczniów, rodziców i nauczycieli symbolem dumy i 

patriotyzmu. Będzie używany z okazji obchodów świąt państwowych i uroczystości  

szkolnych oraz środowiskowych. Fundatorami sztandaru są liczni sponsorzy, którzy są 

uhonorowani wpisem na gwoździach umieszczonych na drzewcu. Przedstawiony projekt 

uchwały nie powoduje skutków finansowych. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych, 2 radnych nie brało udziału  w 

głosowaniu projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu 

5/ wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Oławie 

Na podstawie art. 163 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem 

do wyborów Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawi na Sesji Rady Gminy opinię o 

zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie. Opinia zespołu zostanie przedstawiona przez Przewodniczącego 

zespołu na najbliższej Sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2015 r., po odczytaniu 

opinii zostanie przeprowadzone głosowanie. 

6/  przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej 

Polskiej 

Celem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów 

gmin wiejskich, dążenie do społeczno – gospodarczego rozwoju gmin wiejskich oraz 

reprezentacja interesów gmin i ich mieszkańców. Wspólne działania za pośrednictwem 



Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy jego członków. Potrzeba 

wstąpienia do stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich związana jest z jego działalnością 

polegającą na obronie interesów gmin wiejskich poprzez udział  

w pracach różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele 

Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych 

i  związanych z rozwojem obszarów wiejskich. ZGW RP aktywnie działa także na arenie 

międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w 

Komitecie Regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). 

Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami 

(kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne 

formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Wysokość składki 

członkowskiej ustalana jest indywidualnie dla gminy i proporcjonalnie do liczby ludności 

gminy. Zgodnie z Uchwałą XXII /2 / 2008 XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 

Wiejskich RP z dnia 10 kwietnia 2008 r. na podstawie § 22 pkt 3 lit. E. Statutu ZGW RP 

roczna składka członkowska od 1 mieszkańca wynosi 0,2621. Od roku 2015 wysokość 

składki wzrosła do 0,3049 zł od 1 mieszkańca. Gmina przystępująca do stowarzyszenia 

zobowiązana jest uiścić opłatę członkowską od 1 dnia miesiąca, w którym nastąpiło 

przyjęcie do Związku w wysokości 1/12 składki rocznej pomnożonej przez ilość miesięcy 

pozostałych do końca roku kalendarzowego. Opłata członkowska może zostać uiszczona 

jednorazowo lub ratalnie. W przypadku płatności ratalnej gmina członkowska zobowiązana 

jest uiścić opłatę członkowską w ratach płaconych kwartalnie do dnia 15 każdego miesiąca 

rozpoczynającego kwartał. Obowiązek uiszczenia składek ustaje z końcem miesiąca, w 

którym ustało członkostwo gminy w Związku. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych, 2 radnych nie brało udziału w 

głosowaniu.  Projekt uchwały  stanowi  zał. nr 7 do protokołu. 

7/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność prywatną, wystąpili 

bezpośrednio właściciele nieruchomości. Do sołtysa wsi Nadolice Wielkie został złożony 

wniosek o nadanie nazwy ulicy Mącznej dla części działki numer 309/755. W dniu 

24.09.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło uchwałę nr 7/2015 w 

sprawie nadania nazwy ulicy Mącznej w Nadolicach Wielkich. Uchwalę podjęto 



jednogłośnie. Nadanie nowej nazwy ulicy służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej 

nieruchomości. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Wspólnych. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych, 2 radnych nie brało udziału w 

głosowaniu. Powyższy projekt uchwały stanowi  zał. nr 8  do protokołu. 

5. W sprawach różnych głos zabrali: 

 Radny Ryszard Wychudzki: Dlaczego w sprawie zmian do budżetu nie głosowano poszcze-

gólnych wniosków oraz Komisja Budżetu i Finansów nie wyraziła swojej opinii. 

Wiceprzewodniczący Piotr Zakręta: Z ustawy wynika, że Rada Gminy powinna głosować 

nad całą uchwałą, a nie nad poszczególnymi wnioskami jakie się w uchwale znalazły. 

Radna Katarzyna Moroz: Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu w dniu  

30 września 2015 roku nie otrzymała projektu uchwały zmian budżetu na rok 2015 dlatego 

też nie opiniowała przedmiotowej uchwały. Komisja podobnie jak Rada Gminy ma głoso-

wać nad projektem uchwały a nie nad poszczególnymi wnioskami. 

Radny Jacek Bogusz zapytał czy został ogłoszony przetarg na budowę chodników przy dro-

dze wojewódzkiej 455 

Zastępca Wójta Andrzej Czech: Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego umożliwi ogłosze-

nie postępowania przetargowego. 

Radny Ryszard Wychudzki zaproponował aby przy zadaniach inwestycyjnych jednorocz-

nych wskazywać źródło finansowania – fundusz sołecki 

Radna Katarzyna Moroz zaapelowała do mieszkańców aby nie bali się dzwonić na straż po-

żarną i reagowali na podpalenia jakie mają miejsca w lasach. 

Radna Katarzyna Moroz: Zawnioskować do Nadleśnictwa Oława o uporządkowanie i 

zabezpieczenie przeciwpożarowe lasu w miejscowości Wojnowice ( ewentualnie skierować 

prośbę o wydanie zgody przez Nadleśnictwo Oława aby mieszkańcy mogli sami w czynie 

społecznym uporządkować las w Wojnowicach). 

Radny Piotr Zakręta złożył wniosek - Skierować pismo do Lasów Państwowych aby usunęły 

wiatrołomy na odcinku leśnym z cieku wodnego Samica w Jeszkowicach 

6. Na tym Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 

13.18. 

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska  


