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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 24 sierpnia 2015 r. 

 

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

radnych, radny Leszek Kusiak spóźnił się na posiedzenie – lista obecności stanowi zał. nr 1 

do protokołu. 

2. Do zaproponowanego porządku obrad uwagę wnieśli: 

1/ Wiceprzewodniczący Piotr Zakręta  wysunął wniosek o wykreślenie z porządku 

posiedzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Parkowej, gmina Czernica 

do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Czernica nowego Studium Uwarunkowań  i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy . 

 

 Powyższe zmiany do porządku obrad przegłosowano jednogłośnie, w głosowaniu brało 

 udział 14 radnych, radny Leszek Kusiak  nie był obecny podczas głosowania. 

 

Zmieniony porządek przyjęto 14 głosami, radny Leszek Kusiak nie był obecny podczas 

głosowania – stanowi on zał. nr 2 do protokołu. 

 

3. Przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpieniem do opiniowania projektów uchwał  

udzieliła głosu przybyłym mieszkańcom Chrząstawy Wielkiej i Chrząstawy Małej, w 

których imieniu wystąpienie odczytał Pan Paweł Kaczor.   

 

Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do Wójta Gminy o informację dotyczącą zaawansowania 

prac związanych z budową kanalizacji. W swoim wystąpieniu podnoszą, że kwestia budowy 

kanalizacji była wielokrotnie podnoszona na sesjach Rady Gminy Czernica, na zebraniach 

wiejskich, w których uczestniczyły zarówno władze gminy jak i przedstawiciele Urzędu. 

Zaniepokojenie i obawy związane z budową kanalizacji wśród mieszkańców budzi fakt, iż 

pomimo upływu drugiego kwartału bieżącego roku środki finansowe w wysokości 300 000 



zł przeznaczone w budżecie na uaktualnienie planów kanalizacji obydwu \Chrząstaw, nie 

zostały zatwierdzone do realizacji. Mieszkańcy zgodnie podkreślają, że fakt posiadania 

kanalizacji, to nie tylko udogodnienie w codziennym funkcjonowaniu, ale także 

oszczędności finansowe. Przedstawiciel mieszkańców Pan Paweł Kaczor po odczytaniu 

wystąpienia skierowanego do Wójta Gminy złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy 

pismo od mieszkańców wraz z podpisami. – pismo wraz z podpisami stanowi zał. nr 3 do 

protokołu.       

 

4. Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 

 

1/ zmian w  budżecie Gminy Czernica na 2015 rok 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica omówiła Skarbnik Gminy. 

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano: 

1/ w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 33.000 zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkól podstawowych 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernicy – 12.000 zł – wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie przez 15 radnych 

- Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim – 3000 zł – wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie przez 15 radnych 

- Szkoła Podstawowa w Ratowicach – 9 000 zł – wniosek został zaopiniowany pozytywnie 

przez 15 radnych 

- Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej – 9 000 zł – wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie przez 15 radnych 

2/ w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 9 561 zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych 

szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla 

pielęgniarek bądź lekarzy 

- Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Włocławskim – 3 472 zł 

- Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej – 2 894 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy – 3 1952 zł 

Powyższe wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez 15 radnych 

3/ zmniejszenie w planie dochodów budżetowych kwoty 2 056.266 zł w związku z 

niemożliwością sprzedaży działek z uwagi na opublikowane w kwietniu br. mapy 



zagrożenia powodziowego, wskazującymi zagrożenie zalania działek pod budownictwo 

mieszkaniowe w Dobrzykowicach – wniosek został oddany pod opiniowanie na Sesję Rady 

Gminy Czernica w dniu 26 sierpnia 2015 r. 

4/ zmniejszenie w planie dochodów budżetowych kwoty 660.000 zł w związku z 

oszczędnościami na zadaniu i brakiem możliwości pozyskania w tym roku dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na zadanie Budowa kanalizacji przesyłowej 

w Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej – wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie przez 15 radnych. 

5/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych kwoty 13. 000 zł na nabycie do zasobów 

Gminy Czernica działki nr 344/53 położonej w obrębie Nadolic Wielkich pod drogę gminną 

– wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez  15 radnych 

6/ dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dziale 600 – 

transport i łączność 

1. w  rozdz. 60016 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i  zakupów 

inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł , w tym: 

- na zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Budowa chodników wzdłuż dróg 

powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrząstawie – zadanie wspólne z Powiatem -  

zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy – 100 000 zł. 

Pozostała kwota 450 000 zł będzie stanowiła po podpisaniu porozumienia ze Starostą 

Wrocławskim dofinansowanie budowy chodników w ramach Przebudowy ul. Wrocławskiej 

w Nadolicach Małych (250 000 zł) oraz wykonanie kolejnych odcinków chodnik przy ul. 

Głównej w Jeszkowicach (200 000 zł) – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 12 

radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu 

2. w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 

- kwota 139 000 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wniosek 

został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

- kwota 421 843 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 

a) Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II w związku z oszczędnościami – 30 343 

zł – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

b) Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach (szacunkowa wartość zadania ok. 

500 000 zł) – 290 000 zł – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

c) Modernizacji ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim (szacunkowa wartość zadania 

ok. 290 000 zł) – 101 500 zł – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, 1 

radny wstrzymał się od głosu. 



3. kwota 190 000 zł – budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach. Zadanie do 

wykonania po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Według kosztorysu inwestorskiego na 

realizację zadania należy zabezpieczyć w budżecie kwotę 350 000 zł – wniosek został 

zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych. 

- zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy 

-  w rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy - kwota 8 000 zł z przeznaczaniem na 

opracowanie lokalnych planów transportowych – wniosek został zaopiniowany pozytywnie 

przez 15 radnych 

-  w rozdz. 60016 – zakup usług remontowych w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na 

bieżące remonty – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

- kwota 96 577 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego Budowa dróg 

gminnych na terenie Gminy Czernica, zwiększone środki przeznaczone zostaną na 

przebudowę dróg tłuczniowych -  wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 

radnych  

- w rozdz. 60095 – kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Siechnice na przebudowę drogi Trestno – Blizanowice – wniosek został 

zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

7/ zmniejszenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy  w kwocie 60 000 zł z 

przeznaczeniem na zakup kontenera do przechowywania motopompy – wniosek został 

oddany pod opiniowanie na Sesję Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2015 r. 

8/ zwiększenie w palnie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w kwocie 10 000 zł z 

przeznaczeniem na rozbudowę budynku OSP do przechowywania motopompy (opracowanie 

projektu) – wniosek został oddany pod opiniowanie na Sesję Rady Gminy Czernica w dniu 

26 sierpnia 2015 r.  

9/ przeniesienie w planie wydatków budżetowych kwoty 441 000 zł do § 6230 – Dotacje 

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych celem 

prawidłowego klasyfikowania przekazania środków dla OSP Chrząstawa na zakup 

samochodu strażackiego – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, 

radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

10/ przeniesienie w planie dochodów budżetowych kwoty 66 000 zł do § 0830 – wpływy z 

usług celem prawidłowego klasyfikowania zwrotu przez inne gminy kosztów wychowania 

przedszkolnego – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, radna Sabina 

Jasińska nie była obecna podczas głosowania 

11/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w kwocie 73 000 zł z 



przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów będących do tej pory klasyfikowanych razem z 

dietami radnych (pomniejszone za dużo w marcu) – wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie przez 14 radnych, radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

12/zwiększenie w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Ratowicach w 

kwocie 80 000 zł na zadanie Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w 

Ratowicach na gaz – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, radna 

Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

13/ zmniejszenie w planie wydatków budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 1 w 

Czernicy w kwocie 344 000 zł  - pierwszy przetarg bez rozstrzygnięcia, zapytanie ofertowe 

bez rozstrzygnięcia. Pozostawiona kwota na tym zadaniu stanowi ograniczony zakres 

możliwy do zrealizowania do końca roku – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 

13 radnych,  przeciw był 1 radny, radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

14/zmniejszenie  w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy kwoty 50 000 zł z 

przeznaczeniem na zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Budowa ośrodka 

dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych. Realizacja zadania 

w latach następnych ujęta w wieloletniej prognozie finansowej po zmianie dokumentów 

planistycznych -  wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 13 radnych, 1 radny 

wstrzymał się od głosu, radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

15/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkól w Chrząstawie w kwocie 

44 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy przychodowej wewnętrznej w 

Zespole Szkół w Chrząstawie likwidującej drugą barierę architektoniczną – wniosek został 

zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas 

głosowania. 

16/ zmiana w planie wydatków budżetowych zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej polegająca na:  

- zmniejszeniu zadania „Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajętym na 

siedzibę ZGK w kwocie 38 500 zł 

Pozostałą kwotę przeznacza się na dokumentację projektową „Przebudowa drogi do kaplicy 

oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach”   

Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez 14 radnych, radna Sabina Jasińska nie była 

obecna podczas głosowania. 

17/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 921 – Kul-

tura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie  

54.500 zł, na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokoń-



czenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia” z przeznaczeniem na remont podłogi – 

wniosek został oddany pod opiniowanie na Sesję Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2015 r.  

18/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 010 – 

Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01008 –Melioracje wodne, § 4270 – Zakup usług remon-

towych, w kwocie 7.800 zł, na z przeznaczeniem na remont rowu od ulicy Wojnowickiej w 

kierunku parku – wniosek został zaopiniowany pozytywnie  przez 14 radnych, radna Sabina 

Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

19/ zwiększenie w planie dochodów budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 926 – Kul-

tura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6260 –Dotacje otrzymane z państwo-

wych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 100.000 zł, 

na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole” ze środków Fundu-

szu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy dotacji z Ministerstwem Sportu i Tu-

rystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego – wniosek został zaopiniowany pozytyw-

nie przez 14 radnych, radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

20/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 926 – Kul-

tura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jedno-

stek budżetowych, w kwocie 48.100 zł, na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Ra-

towicach przy szkole” z powodu przekroczenia najniższej oferty przetargowej (środków za-

bezpieczonych w budżecie - tj. 300.000 zł) - wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 

14 radnych, radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania. 

21/ zmniejszenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 800.000 zł, 

na zadaniu  

pn. „Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej” w 

związku z oszczędnościami po przetargu - wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 

14 radnych, radna Sabina Jasińska nie była obecna podczas głosowania 

22/ zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 

6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 950.000 zł, (środki te zo-

stały przesunięte do realizacji tych zadań w 2016 roku),  w tym:  

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka – Zapewnienie odbioru 

ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej” 150.000 zł 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 5 radnych, 7 radnych było przeciw, radni Sabina 



Jasińska, Iwona Fuchs i Paweł Falkiewicz byli nieobecni podczas głosowania 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice – Zapewnienie odbioru ścieków od 

mieszkańców miejscowości”.  800.000 zł 

Kwota 700.000 zł, która zostanie do wydatkowania w 2015 po wyborze oferty w postępowaniu 

przetargowym, przewidującym podział tego zadania na etapy. 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 13 radnych, radni Iwona Fuchs i Paweł 

Falkiewicz byli nieobecni podczas głosowania. 

23/ przeniesienie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy z dz. 900 – Gospodarka ko-

munalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – Zakup usług po-

zostałych kwoty 9.480 zł do dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakup 

niezbędnego sprzętu potrzebnego do likwidacji barszczu Sosnowskiego – wniosek został zaopi-

niowany pozytywnie przez 13 radnych, radni Iwona Fuchs i Paweł Falkiewicz byli nieobecni 

podczas głosowania. 

24/  zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 750 – Administracja 

publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwoty 95.600 zł,  

w tym: 

§  4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem przystosowanie budynku Urzędu Gminy 

dla osób niepełnosprawnych 55.100 zł 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.500 zł 

 z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy przyschodowej zewnętrznej w budynku Urzędu 

Gminy w kwocie (37.000 zł) oraz montaż tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych gmi-

ny (3.500 zł). 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, radny Paweł Falkiewicz nie był 

obecny w czasie głosowania.  

25/  zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym w:  

Chrząstawie Wielkiej: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie boiska sportowego koło szkoły” (dz. 926, 

rozdz. 92695, § 4300) o kwotę 5.000 zł, zwiększono natomiast wydatki na zadaniu „Organizacja 

imprez wiejskich” o kwotę 1.000 zł (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300), jak również utworzono 

nowe zadanie „Organizacja imprez wiejskich – zakup namiotu” (dz. 750, rozdz. 75075, § 6060) 

w kwocie 4.000 zł. 

Kamieńcu Wrocławskim: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa placu rekreacyjno – sportowego na terenie parku 



przy ul Cichy Kącik- zakup urządzeń” (dz. 926, rozdz. 92695, § 6050) o kwotę 2.500 zł, 

zwiększono natomiast wydatki na zadaniu „Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy świetlicy” 

o kwotę 2.500 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 4210). 

Gajkowie: 

Zmniejszono nazwę zadania z „Zapewnienie transportu zespołowi ludowemu Gajkowianie na 

imprezy i konkursy międzygminne” (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300) na zadanie o nazwie 

„Wydatki zespołu ludowego Gajkowianie” i kwotę 2.500 zł, podzielono na (dz. 750, rozdz. 

75075 § 4210 – 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 – 1.000 zł na zakup 

usług pozostałych). Ponadto w zadaniu pn. „Bieżące napraw mienia wiejskiego” zmniejszono 

kwotę 2.236 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 4270), zwiększono natomiast na tym zadaniu kwotę 

1.000 zł z (dz. 700, rozdz. 70005, § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 

oraz utworzono nowe zadanie pn. „Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych dla 

mieszkańców” (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300) w kwocie 1.236 zł. 

Łanach: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Zakup sprzętu do utrzymania placu zabaw” (dz. 926, rozdz. 

92695, § 4210) o kwotę 1.000 zł, zwiększono natomiast wydatki na zadaniu „Remont 

oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców” o kwotę 1.000 zł (dz. 

700, rozdz. 70005, § 4300). 

Ratowicach: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Remont boiska sportowego” (dz. 926, rozdz. 92695, § 4270)  

o kwotę 2.000 zł, zwiększono natomiast wydatki na zadaniu „Organizacja imprez 

okolicznościowych dla mieszkańców wsi” o kwotę 2.000 zł (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300). 

Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez 14 radnych, radny Paweł Falkiewicz nie był 

obecny w czasie głosowania. 

26/ zwiększenie ogólnej rezerwy budżetu w wysokości 10.000 zł do łącznej kwoty  

65.000 zł – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 11 radnych, 3 radnych wstrzymało 

się  od głosu, radny Paweł Falkiewicz nie był obecny w czasie głosowania. 

27/ zmiana w planie przychodów budżetowych polegających na zwiększeniu § 952 – Przychody 

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 90.000 zł, w związku  

z aplikowaniem o maksymalną kwotę pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska na zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej – wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie przez 15 radnych 

28/ przeniesienie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy – wydatki inwestycyjne 

 jednostek budżetowych w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Sami 

Swoi w Dobrzykowicach   -  wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez  15 radnych 



29/ zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 2 000 zł w związku z podpisaniem umowy 

darowizny z WPO ALBA S.A. z przeznaczeniem na organizację Festynu Sami Swoi – wniosek 

został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

30/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych w kwocie 10 000 zł na zadanie Budowa ogro-

dzenia boiska sportowego w Wojnowicach – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 

radnych. 

31/  zwiększyć dochody budżetowe w kwocie 440 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem 

od PZU  z tytułu szkody powstałej w dachu budynku Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej – 

wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych. 

 

Projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

2/ zmiany Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 

budżetu Gminy Czernica na 2015 rok 

Projekt uchwały został oddany pod opiniowanie na Sesję Rady Gminy Czernica w  

dniu 26 sierpnia 2015 r. w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi zał. 5 do protokołu. 

 

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

Projekt uchwały został oddany pod opiniowanie na Sesję Rady Gminy Czernica w  

dniu 26 sierpnia 2015 r. w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

4/ powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego 

w Oławie 

Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością 

tych sądów – w głosowaniu tajnym. Art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) obliguje Radę Gminy do powołania 

zespołu opiniującego kandydatów na ławników przed dokonaniem wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Oławie. Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu ustalił dla gminy Czernica, na 

kadencję 2016-2019, wybór do Sądu Rejonowego w Oławie 1 ławnika do rozpoznawania spraw 

rodzinnych. Zadaniem zespołu opiniującego będzie przeprowadzenie czynności sprawdzających 

zgłoszonych kandydatów w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie oraz 



przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach Radzie Gminy. Kandydatów na ławników 

mogą zgłaszać Radzie Gminy Czernica prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne 

organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 

z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 

prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 

dnia 30 czerwca 2015 r. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku 

kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

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

 

5/ przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne 

Rada Gminy Czernica apeluje do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej 

o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne dotyczących: 

1. Przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych jako zadanie własne, oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymywania 

rowów odwadniających tereny zurbanizowane. 

2. Przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów 

zmeliorowanych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory danych 

przestrzennych bez odpowiedniej pomocy finansowej państwa. 

3. Ograniczenia kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego przekazując 

kompetencje organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną. 

4. Przekazywania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń 

powodziowych i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, 

jak też zagwarantowania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. nr 8 do protokołu 

 

 



6/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Łany 

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

bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów. Mieszkańcy Łan zwrócili się do sołtysa wsi 

z prośbą o nadanie nazwy ulicy Alejka Bzowa dla działki numer 67/2. 

W dniu 30.06.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Łany podjęło uchwałę nr 05/2015 w 

sprawie nadania nazwy ulicy Alejka Bzowa w Łanach. Nadanie nowej nazwy ulicy służy 

zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji i 

orientacji w terenie. 

 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 

 

7/ ustalenia nazwy ronda we wsi Łany 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455, która jest drogą 

publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, wystąpili mieszkańcy wsi Łany. 

W dniu 30.06.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Łany podjęło uchwałę nr 02/A/2015 w 

sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Łany.  Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Nadanie nowej nazwy ronda służy łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie. 

 

Projekt powyższy 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 wstrzymał się od głosu. 

Projekt uchwały  stanowi  zał. nr 10 do protokołu. 

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Siechnice z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

Trestno – Blizanowice 

Materialne podstawy do podjęcia niniejszej uchwały zawarte są w przepisach ustrojowo- 

finansowych dotyczących funkcjonowania m. in. gmin. I tak zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jst 



udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Natomiast z przepisu delegacyjnego w zakresie 

finansów, wynika:  art.216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych, gdzie : „Wydatki budżetu jst są przeznaczone na realizacje zadań określonych 

w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, 

określone odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst. ”. Po podjęciu uchwały, niezbędne 

będzie podpisanie stosownej umowy pomiędzy gminami, czego wymaga art. 220 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych: „ Podstawą udzielenia pomocy jest umowa”, a o jej charakterze 

rozstrzyga ust. 1 tego artykułu, gdzie : „ Z budżetu jst może być udzielona innym jst pomoc 

finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa”. Tyle prawo. A co do zasadności 

pomocy, to udział gminy w tym zadaniu wyszedłby naprzeciw wielu mieszkańcom gminy, 

w szczególności Dobrzykowic, Kamieńca Wrocławskiego, Ratowic, Czernicy, Nadolic 

i Chrząstawy, którzy korzystali wcześniej z tej drogi, stanowiącej znaczący skrót do 

wschodniej części miasta Wrocławia. Z wyjaśnień ustnych złożonych przez Burmistrza 

Siechnic, na spotkaniu w Urzędzie Gminy Czernica w dniu 27 lipca br. w trakcie wizyty 

Ministra Rolnictwa, wynikało, że droga Trestno - Blizanowice będzie czasowo wyłączona 

z ruchu, a to w celu przeprowadzenia bieżącego remontu z wymianą niektórych przepustów. 

Natomiast jej kompleksowa przebudowa miałaby odbyć się po pozyskaniu przez gminę 

Siechnice zewnętrznego współfinansowania w ramach „ Programu Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej 2016-2020”. Stosowne wystąpienie Burmistrza Siechnic wpłynęło do 

Wójta Gminy Czernica. Kwota 10 tys. zł została uwzględniona w projekcie uchwały 

zmieniającej budżet gminy. Z naprowadzonych faktów podjęcie uchwały ma swoje 

usprawiedliwione podstawy. Decyzja w tym zakresie należy jednak do organu stanowiącego 

gminy. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i  stanowi on  zał. nr 11 do protokołu. 

 

9/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na budowę 

chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Czernica 

Materialne podstawy do podjęcia niniejszej uchwały – analogicznie jak w przypadku pomocy 

dla gminy Siechnice zawarte są w przepisach ustrojowo - finansowych dotyczących 

funkcjonowania m. in. gmin. I tak zgodnie z art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek 



samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jst udzielać pomocy, w tym 

pomocy finansowej”. 

Natomiast przepis delegacyjny w zakresie finansów, wynika z art.216 ust 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gdzie : „Wydatki budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych 

przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną 

odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst. ” 

Po podjęciu uchwały, niezbędne będzie podpisanie stosownej umowy pomiędzy gminą i 

powiatem, czego wymaga art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: „ Podstawą 

udzielenia pomocy jest umowa”, a o jej charakterze rozstrzyga ust. 1 tego artykułu, gdzie : „ Z 

budżetu jst może być udzielona innym jst pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub 

pomoc rzeczowa”. Tyle prawo. A co do źródła pomocy, to udział gminy w tych zadaniach 

uwzględniano w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2015-2021. Natomiast co 

do zasadności, nie powinna ona budzić wątpliwości, tym bardziej, że zadanie w Nadolicach 

jest w trakcie realizacji, a chodnik w Jeszkowicach byłby dokończeniem projektu 

rozpoczętego w 2014r. w tym sołectwie. Z naprowadzonych faktów podjęcie uchwały ma 

swoje usprawiedliwione podstawy. Decyzja w tym zakresie należy jednak do organu 

stanowiącego gminy. 

 

Radny Piotr Zakręta  wniósł uwagę aby w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika” w 

miejscowości Jeszkowice, Gmina Czernica dopisać numer drogi powiatowej, wzdłuż której 

będzie wykonywana inwestycja.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 15 radnych i  stanowi on  zał. nr 12 do protokołu. 

 

10/ zmiana uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2015 roku w 

sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki zakażeń 

HVP w Gminie Czernica. 

Projekt uchwały został oddany pod opiniowanie na Sesję Rady Gminy Czernica w  

dniu 26 sierpnia 2015 r. w związku z koniecznością wprowadzenia zmian. 

Projekt uchwały stanowi zał. 13 do protokołu. 

 

5. W sprawach różnych głos zabrał Radny Powiatu Włocławskiego Jarosław Jagielski 

w związku z organizacją na terenie sołectwa Ratowice Dożynek Powiatowo – Gminnych w 



dniu 6 września 2015 r., wyjaśniając radnym kwestię wniosku zwiększenia rezerwy ogólnej 

Wójta, z której kwota 10  000 zł ma zostać przeznaczona na dofinansowanie Dożynek. 

Radny Piotr Zakręta zaproponował aby rozpoznać sytuację w Sołectwach na terenie gminy 

Czernica czy  są  zainteresowane budową studni do podlewania placów sportowych. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 

  


