
                                                                                            PROTOKÓŁ 

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

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 11 marca 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/ Zastępca Wójta Gminy, aby w pkt. 1-1/ zaopiniować projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czernica, 

2/ radna Katarzyna Moroz wysunęła wniosek, aby w kolejnym punkcie porządku obrad 

zaopiniować wnioski Komisji Rady. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

3. Komisje zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica. 

Projekt uchwały przedstawił i omówił projektant p. Marek Woźniak. Poinformował, że 

uchwałę z roku 2012 w sprawie zmiany studium uchylił Nadzór Wojewody. W związku z tym 

uchylono uchwałę, dokonano korekty i uchwalono zmianę studium po raz drugi. Nadzór 

Wojewody miał kolejne zastrzeżenia do uchwały i zaskarżył ją do WSA, który uchylił uchwałę 

w całości. Sąd uznał, że uchwała z 2012 r. zakończyła legislację studium i gmina nie miała 

podstaw prawnych podejmować takiej uchwały. Gmina wystąpiła do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie o kasację wyroku. 

Po przeprowadzonej rozmowie na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

postanowiono, aby nie czekać na rozstrzygnięcie NSA i przystąpić do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica, nie zmieniając 

go merytorycznie. Należy jednak uwzględnić nowe przepisy z zakresu zagrożenia 

powodziowego. 

Radna Katarzyna Moroz zapytała, co stanie się z planami miejscowymi uchwalonymi na 

podstawie uchylonego studium.  

p. M. Wożniak wyjaśnił, że w momencie uchwalania planów studium było obowiązujące i 

plany są prawomocne. 

Ponadto, radna K. Moroz wysunęła wniosek, aby wskazać, ile mamy planów miejscowych, w 

których występuje zagrożenie powodziowe i wystąpi problem odszkodowania. 

Rozeznanie w powyższej sprawie przygotuje p. Arkadiusz Drajczyk – pracownik Urzędu Gminy 

ds. zagospodarowania przestrzennego. 

Radni podjęli temat konsultacji dot. map zagrożenia powodziowego na terenie Gminy 

Czernica. Wyjaśniono, że na stronie internetowej RZGW jest link i każdy może złożyć uwagi. 

Urząd Gminy nie będzie organizował konsultacji. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernica odczytał 

Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. Został on zaopiniowany jednogłośnie 

pozytywnie i stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

4. Przewodnicząca Rady odczytała wnioski Komisji Budżetu i Finansów, do których 

ustosunkowano się w następujący sposób: 

- przeznaczyć w budżecie Gminy na 2015 r. kwotę 5.950 zł na sfinansowanie rękodzieła (na 

wniosek DZIEWCZYNY Z GMINY WOJNOWICE) -  zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie, 



- przeznaczyć w budżecie Gminy na 2015 r. kwotę 6.000 zł na realizację zadania – „Kultura 

fizyczna i sport” dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Hansu w Chrząstawie Wlk. - 

zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. 

        5.  Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie : 

1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok 

Projekt zmian budżetu przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. Poinformowała, że zmian 

dokonano w zakresie: 

- pomniejszenia dochodów budżetu o kwotę 164.543 zł z tytułu pomniejszenia subwencji 

oświatowej, 

- powiększenia dochodów o łączną kwotę 215.400 zł z tytułu odzyskania podatku VAT od 

działalności Urzędu Gminy - 75.400 zł oraz przez ZGK od działalności inwestycyjnej w roku 

2014 - 140.000 zł, 

- zaplanowania refundacji środków w wysokości 48.000 zł na nowy projekt, który będzie 

złożony do Urzędu Marszałkowskiego w kwietniu br. dotyczący zakupu materiałów i sprzętu 

dla zespołów ludowych działających w Nadolicach Wlk., Gajkowie i Ratowicach, 

- przeniesienia środków z Funduszu Sołeckiego wsi Gajków w wysokości 4.000 zł 

przeznaczonych na remont świetlicy - na zakupy sprzętu do tej świetlicy oraz z Funduszu 

Sołeckiego wsi Krzyków w wysokości 4.000 zł przeznaczonych na promocję - na zakupy 

wyposażenia do świetlicy, 

- powiększenia wydatków o łączną kwotę 28.354 zł z przeznaczeniem na:  budowę parkingu 

przy parku w Kamieńcu r. – 14.000 zł (kwota konieczna do wykonania zadania wraz z 

nadzorem wyniesie 114.000 zł), zatrudnienie 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych 

– 13.454 zł ( zadanie będzie dofinansowane przez Urząd  Pracy we Wrocławiu), dotację dla 

Towarzystwa Przyjaciół Chrząstawy na zadanie w zakresie dziedzictwa kulturalnego – 900 zł. 

Określono na kwotę 17.000 zł maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 

ciągu roku budżetowego stowarzyszeniom. 

Budżet po zmianach wyniesie: dochody – 47.093.576,30 zł, w tym dochody bieżące – 

42.007.982,30 zł, dochody majątkowe – 5.085.594 zł. Wydatki – 50.302.278 zł, w tym wydatki 

bieżące – 38.376.334 zł, wydatki majątkowe – 11.926.044 zł. Przychody – 5.373.801,70 zł, 

rozchody – 2.165.000 zł. 

W trakcie dalszej dyskusji p. Piotr Golus poinformował o wynikach przetargu na wykonanie 

parkingu przy parku w Kamieńcu Wr.  Było 3 oferty i wygrała firma z Brzegu. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów stwierdziła, że powyższe zmiany budżetu Gminy 

Czernica nie były przedstawione do zaopiniowania Komisji Budżetu. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 r. odczytała 

Przewodnicząca Rady. Pozytywnie projekt ten zaopiniowało 6 radnych, przeciw głosowało 9 

radnych – stanowi on zał. nr 4 do protokołu. 

2/ podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Projekt uchwały przedstawiła p. Barbara Listwan. 

Zgodnie z art. 12 §2, §3, §11, §12, art. 13 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) podziału gminy na stałe obwody 

głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta. Stały obwód 

głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. Rada gminy, tworząc 

obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 

wyborczych. Wójt przedkłada radzie gminy wniosek w sprawie zmiany w podziale na stałe 



obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika, m. in.,  ze zmiany liczby mieszkańców w 

obwodzie głosowania. 

W obwodzie nr 3 liczba mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2014 r., wynosiła 3234. Zachodzi 

więc przesłanka do zmiany w podziale na stałe obwody głosowania. Proponuje się, aby 

kolejny obwód głosowania – nr 7, utworzyć  w Dobrzykowicach, gdzie liczba mieszkańców na 

koniec roku 2014 wynosiła 1442. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. Został on 

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

3/ zmiany Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława 

Projekt uchwały przedstawiła p. Barbara Listwan. 

Na skutek zmiany liczby uczestników Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, z powodu 

wystąpienia Gminy Miasto Wrocław, konieczne stało się dokonanie zmian w Statucie 

Związku. W tym celu, w dniu 30 stycznia 2015 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego 

Ślęza-Oława podjęło uchwałę nr I/9/2015 w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin 

pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza-Oława”. 

Rady uczestników Związku zobowiązane są, w trybie art. 67 ustawy o samorządzie gminnym 

do podjęcia stosownych uchwał o zmianie statutu Związku. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina Miasto Wrocław uczestniczyła w Związku w sposób bardziej 

deklaratywny niż czynny. 

Radna Katarzyna Moroz zapytała, czy odejście ze Związku Gminy Wrocław nie będzie 

skutkowało większą opłatą dla Związku i podwyżką za wywóz śmieci. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma przesłanek, by powyższe ceny uległy zmianie. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. Został on 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie i stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

4/ w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2015 r. 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Małgorzata Dąbrowska – pracownik Urzędu Gminy 

ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Stwierdziła, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) zobowiązuje Radę Gminy do corocznego 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych 

zwierząt na terenie gminy. 

Zgodnie z art. 11a ustawy, niniejszy program musi obejmować: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                 

z udziałem zwierząt. 

Gmina ma obowiązek określenia konkretnych placówek lub osób tj. konkretnego schroniska 

oraz lecznicy weterynaryjnej, które będą uczestniczyły w prawidłowej realizacji programu, 

wraz ze wskazaniem, który podmiot i w jakim zakresie jest odpowiedzialny. 

Opracowanie Programu pozwoli na stopniowe zmniejszanie populacji bezdomnych psów  

i kotów, jak również polepszanie warunków życia bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno 



żyjących. Wprowadzenie programu zapewni zwierzętom, które ucierpią w wyniku zdarzeń 

drogowych – niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarskim, które            

z różnych przyczyn utracą, swoje dotychczasowe schronienie – zagwarantuje zapewnienie 

miejsca w gospodarstwie rolnym. 

 Przedmiotowy projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania na podstawie                       

art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 

ze zm.), do Powiatowego Inspektora Weterynarii we Wrocławiu, Koła łowieckiego „KNIEJA” 

i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział Wrocław. W terminie 21 dni od daty 

otrzymania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oddział Wrocław oraz Koło 

Łowieckie „KNIEJA” nie wydali opinii, co uznaje się za akceptację przesłanego programu.  

Powiatowy Inspektor Weterynarii we Wrocławiu wydał negatywną opinię przedłożonego 

projektu Programu, w uzasadnieniu opinii stwierdzając, że przedmiotowy program nie spełnia 

wymogów ustawowych art. 11a ust. 1 ww. ustawy. Wójt Gminy Czernica po wnikliwej analizie 

przedmiotowej opinii zmienił i uzupełnił Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2015 r., uwzględniając 

uwagi PIW poprzez wskazanie wymaganych adresów schronisk i lecznicy weterynaryjnej, 

które wykonują zadania określone w programie. Do programu zostały wprowadzone również 

zmiany wynikające   z orzecznictwa sądów administracyjnych.  

W związku z wprowadzeniem Programu przewiduje się, iż koniecznym będzie poniesienie 

realnych kosztów realizacji zadań wprowadzonych ustawą o ochronie zwierząt, m.in. 

zapewnienia karmy dla bezdomnych zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki 

weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w przypadkach zdarzeń drogowych oraz zadania 

wynikającego z zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim, 

które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie. Uchwała w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2015 r. wywołuje skutki finansowe, na kwotę w 

wysokości 65 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu, 

zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2015. Środki finansowe wydatkowane będą na: zakup 

materiałów i wyposażenia, w tym karmy dla zwierząt w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) oraz zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych zwierząt) w 

wysokości 55 000,00 zł. 

W trakcie dyskusji radna Katarzyna Moroz wysunęła wniosek, aby w Programie 

zawrzeć punkt dot. sterylizacji bezdomnych kotów. 

Radca prawny p. Marta Bałchanowska wyjaśniła, iż gmina ma obowiązek przyjęcia programu 

o określonej treści. Koty wolno-żyjące nie są kotami bezdomnymi. 

Radni podnieśli również temat dokarmiania kotów wolno-żyjących, odławiania zwierząt. 

Komisje postanowiły, że ustosunkują się do powyższego projektu uchwały na najbliższej sesji 

Rady – projekt ten stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

5/ ustalenia nazw ulic we wsi Jeszkowice 

Z wnioskiem o nadanie nazw ulic, które stanowią własność prywatną oraz Gminy Czernica 

wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów oraz mieszkańcy wsi Jeszkowice. 

Projekt powyższy pozytywnie zaopiniowała Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. Został on 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie i stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

6/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Małe 



Z wnioskiem o nadanie nazw ulic, które stanowią własność prywatną oraz Gminy Czernica 

wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów oraz mieszkańcy wsi Nadolice 

Małe. 

Projekt powyższy pozytywnie zaopiniowała Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. Został on 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie i stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

7/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice 

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

zainteresowani właściciele gruntów oraz mieszkańcy wsi Wojnowice. 

Projekt powyższy pozytywnie zaopiniowała Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. Został on 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie i stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

8/ wprowadzenia Programu Czernicka Karta Dużej Rodziny 3+. 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Maria Bernal – zastępca kierownika GOPS w 

Czernicy. Stwierdziła, 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.  

Szacuje się, że z preferencji określonych w uchwale skorzysta 70 rodzin o liczbie  375 

osób ( dane dotyczące liczby rodzin 3+ pochodzą z działu świadczeń rodzinnych GOPS ). 

Szacunkowe koszty realizacji programu: 

1) w 2015 r.  –  ok 19.868 zł  

2) rocznie od 2016 r. -  ok. 23.352 zł. 

Kartę Dużej Rodziny postanowiono wprowadzić na okres od 01.06.2015 r. do 31.12.2020 r.  

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód, zamieszkujących 

na terenie Gminy Czernica. 

Będzie on realizowany przez wprowadzenie systemu ulg i świadczeń, oferowanych przez 

Gminę Czernica i jej jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, które wyrażą wolę 

przystąpienia do Programu, zwanych dalej „preferencjami”. 

Preferencje mogą być wprowadzane w szczególności w następujących obszarach: 

1) Opieka nad dziećmi do lat 3, 

2) Edukacja publiczna, 

3) Usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej ( w tym w szczególności obiektów i infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej, świetlic) Gminy Czernica i jej jednostek organizacyjnych, 

4) Sport, kultura, rozrywka, 

5) Dostęp do zasobu mieszkaniowego Gminy Czernica, 

6) Gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Gmina Czernica podejmie działania aktywizujące, w szczególności organizacje pozarządowe i  

przedsiębiorców do przystąpienia do Programu.  

W trakcie dyskusji postanowiono wprowadzić następujące preferencje: 

- 10% zniżki w opłacie za pobór wody do wysokości normatywnego limitu 3m3 na osobę w 

rodzinie miesięcznie – 15 głosów za. 

- 30% zniżki w opłacie za przedszkole za dodatkową godzinę ponad podstawę programową 

 ( ponad 5 godzin dziennie bezpłatnego pobytu w przedszkolu).  



- 50% zniżki w opłacie za wynajęcie świetlicy na terenie Gminy Czernica na cele 

niekomercyjne. 

Koordynatorem realizacji Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. 

W budżecie gminy w roku 2015 postanowiono przeznaczyć na ten cel kwotę 25.000 zł. 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty i Spraw 

Społecznych. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. Został on 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie i stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

9/ diet dla radnych Gminy Czernica 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady. 

W trakcie dyskusji postanowiono: 

 - wykreślić w §3 ust. 1, 

 - zapis  §3 ust. 3 – „dieta(…)nie może być niższa niż 500 zł”  zmienić na 300 zł – 15 głosów za. 

Radny Ryszard Wychudzki wysunął wniosek, aby zryczałtowane diety miesięczne wynosiły: 

- radny – w wysokości 900,00 zł; 

- przewodniczący komisji stałej - w wysokości 1000,00 zł; 

- przewodniczący rady - w wysokości 1324,84 zł; 

- wiceprzewodniczący rady - w wysokości 1100,00 zł. 

W projekcie uchwały, Wójt Gminy, zaproponował następujące zryczałtowane diety 

miesięczne za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji: 

- radny – w wysokości 900,00 zł; 

- przewodniczący komisji stałej - w wysokości 1100,00 zł; 

- przewodniczący rady - w wysokości 1324,84 zł; 

- wiceprzewodniczący rady - w wysokości 1300,00 zł. 

Komisje w pierwszej kolejności głosowały wniosek najdalej „idący”, tj. Wójta Gminy. 

Pozytywnie do powyższego ustosunkowało się 4 radnych, przeciw – 2 radnych, 9 radnych 

wstrzymało się od głosu (wniosek przegłosowano). 

5. W sprawach różnych podjęto następujące tematy: 

1/ Wójt gminy poinformował, że z okazji dzisiejszego święta sołtysa, p. Ryszard Wychudzki – 

sołtys wsi Łany otrzymał z rąk Wojewody Dolnośląskiego tytuł najlepszego sołtysa 

województwa dolnośląskiego wraz ze statuetką. Podkreślił, że jest to dla naszej gminy 

wspaniałe wydarzenie. 

p. Ryszard Wychudzki stwierdził, że jest to wyróżnienie dla wszystkich sołtysów gminy i 

samorządu Czernica. Możemy przez pracę sołtysów promować naszą gminą. 

2/ pozytywnie zaopiniowano pismo sołectwa Kamieniec Wr. w sprawie zainstalowania łącza   

               internetowego do świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wr. Koszt 1.000 zł/rocznie – 15 głosów za; 

3/  negatywnie zaopiniowano wniosek radnej Sabiny Jasińskiej w sprawie zdjęcia kwoty 

80.000 zł  z działu 750 rozdział 75022 Obsługa Rad Gmin i przeznaczenia na wykonanie 

parkingu na dz. Nr 211/28 przy budynku przedszkola w Czernicy – 7 głosów za, 8 – przeciw; 

4/ na wniosek radnego Waldemara Latoszka postanowiono jednogłośnie rozeznać sprawę 

wykupu od WZŁ w Czernicy, na rzecz Gminy Czernica: 

-  działki nr 165/75 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Czernicy, z przeznaczeniem na plac 

zabaw, 

- działki nr 165/21 położonej w Czernicy ( przy hotelu), z przeznaczeniem na drogę, co ułatwi 

komunikację w obrębie szkoły. 

Powyższy wniosek przegłosowano jednogłośnie; 



5/ na wniosek radnego Piotra Zakręty postanowiono zabezpieczyć w budżecie Gminy na 2015 

rok kwotę 60.000 zł na wykonanie projektu drogi – ul. Gajowej w Chrząstawie Małej – 13 

głosów za, 2 wstrzymujące się; 

6/ radny Adam Jaskuła zwrócił się z prośbą o zaplanowanie w budżecie Gminy na 2015 rok 

kwoty 6.000 zł na piłko-chwyty, z przeznaczeniem na boisko w Dobrzykowicach. 

Wniosek przegłosowano jednogłośnie; 

7/ na prośbę radnej Iwony Fuchs p. Piotr Golus wyjaśnił, że kosztorys inwestorski budowy 

boiska w Chrząstawie Wlk. opiewa na kwotę 170.000 zł. Brakuje w budżecie 70.000 zł + 

nawiezienie ziemi i wyrównanie terenu; 

8/ radna Katarzyna Moroz zapytała o kolejne przetargi na inwestycje. 

p. Piotr Golus poinformował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na 

wykonanie: 

- kanalizacji przesyłowej, 

- kanalizacji w Wojnowicach, 

- ocieplenie Urzędu Gminy, 

- wymiana grzejników w Gimnazjum w Czernicy, 

- wymiana palników na gazowe w świetlicach.  

Sprawdzana jest dokumentacja kanalizacji wsi Chrząstawa. 

Wójt Gminy poinformował, że powstanie chodnik przy dr  455 w Gajkowie; gmina jest 

również przygotowana, by dofinansować chodniki przy drogach powiatowych. 

p. P.Golus zapoznał Komisje, gdzie można starać się o dofinansowanie budowy zespołu 

szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach. Stwierdził, że dotację można uzyskać w ZIT – w II 

połowie 2015 r., w programie energooszczędnościowym – o wielkości środków decyduje 

audyt i w Urzędzie Marszałkowskim można starać się o dofinansowanie terenów sportowych 

przy szkole. 

9/ Przewodnicząca Rady odczytała informację p. Mariusza Koziora dot. działki nr 291/14 

położonej w Kamieńcu Wr. o wstrzymanie prac nad zmianą miejscowego planu dla tego 

terenu. 

Komisje postanowiły podjąć stanowisko w powyższej sprawie na najbliższej sesji Rady. 

10/ radny Jerzy Misztal wysunął wniosek, aby wystosować pismo do Starostwa Powiatowego 

we Wrocławiu w sprawie wyremontowania poboczy ul. Szkolnej w Kamieńcu Wr. Pobocza te 

są uszkodzone i po opadach są kałuże; 

11/ p. Skarbnik poinformowała o piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w 

sprawie naruszenia prawa w uchwale dot. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica 

na lata 2015-2021. Nieprawidłowości te należy skorygować na najbliższej sesji uchwałą Rady. 

Ponadto, w uchwale tej należy zmienić nazwę zadania dot. budowy ośrodka dla osób 

niepełnosprawnych w Nadolicach Małych. 

12/ radny Ryszard Wychudzki zaprosił wszystkich 12 kwietnia br. na uroczystości 

patriotyczne, które odbędą się w Kamieńcu Wr i Łanach pn. „Ułańska wiosna”. 

Przypomniał, że 12.09.2014 r. wystosował pismo o nadanie nazw dwóm rondom w Łanach. 

Zaproponowane nazwy to: Świętego Papieża Jana Pawła II  i Błogosławionego Jerzego 

Popiełuszki. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego… zaproponowała inne nazwy dla tych rond: gen 

Władysława Andersa i gen Władysława Sikorskiego. 

Zwrócił się z prośbą, by zachować dobre obyczaje i nie ingerować w decyzje sołectwa. 

Wysunął wniosek, aby przygotować odpowiedź, dlaczego w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie 

została podjęta uchwała w sprawie nadania imienia tym rondom. 



6. Na tym Przewodnicząca Rady zamknęła obrady Komisji. 

  

                                                                                                                      Protokołowała 

                                                                                                                    Barbara Listwan 

 


