
PROTOKÓŁ  XI

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 21 października 2011 r.

1. Obrady Rady, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica,  otworzył 

Przewodniczący Rady, powitał Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy i przybyłych 

Gości; na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad – obecnych 

było 13 radnych,  nieobecni  to:  Anna Jezierska i  Katarzyna Mularczyk. Lista 

obecności  radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2, 

zał. nr 3 do protokołu.

2. Zaproponowany porządek obrad został zmieniony w następujący sposób:

„3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.

  4. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

      Czernica w roku szkolnym 2010/2011 oraz informacja o dokonanej analizie 

      oświadczeń majątkowych.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     1/  zmiany  załącznika  graficznego  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXXIII/3252006  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  przystąpienia  do 

opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi 

Jeszkowice, gmina Czernica,

     2/  zmiany  załącznika  graficznego  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXXIII/324/2006  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  przystąpienia  do 

opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi 

Jeszkowice, gmina Czernica,

      3/ uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Ratowice (część południowa), gmina Czernica,

     4/ zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIII/178/2001 z dnia 29 

czerwca 2001 r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  we  wsi 

Dobrzykowice, Gmina Czernica,



    5/ zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/258/2001 z dnia 28 

grudnia 2001 r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenów  aktywności  gospodarczej  we  wsiach  Czernica  i 

Ratowice, gmina Czernica,

      6/  zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIII/183/2001 z dnia 29 

czerwca 2001 r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenów  pod  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne   i 

przemysłowo-usługowe  we  wsi  Kamieniec  Wrocławski,  gmina  Czernica,  w 

zakresie komunikacji,

     7/  zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIX/272/2002 z dnia 18 

marca 2002 r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  we  wsi 

Chrząstawa Wielka, gmina Czernica,

     8/ uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXXI/259/2009 z dnia 29 

grudnia 2009 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego   we  wsi  Kamieniec  Wrocławski, 

uchwalonego  uchwałą  Rady  Gminy  Czernica  Nr  XXXII/302/2002 z  dnia  30 

sierpnia 2002 r.,

   9/  przystąpienia  do  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXIII/178/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice, Gmina Czernica, dla terenu komunikacji 

w zakresie ulicy Cedrowej,

   10/  przystąpienia  do  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXVII/258/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej we 

wsiach  Czernica  i  Ratowice,  gmina  Czernica,  w  zakresie  komunikacji  na 

terenach przemysłowych wsi Ratowice,

    11/   zmiany  załącznika  graficznego  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXXIV/286/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 



Gminy  Czernica  nr  XXVI/189/2009  z  dnia  15  czerwca  2009  r.  w  sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka z zakazem zabudowy,

    12/  zmiany  załącznika  graficznego  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXVI/191/2009  z  dnia  15  czerwca  2009  r.  w  sprawie  przystąpienia  do 

sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi 

Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy,

    13/  zmiany  załącznika  graficznego  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXVI/192/2009  z  dnia  15  czerwca  2009  r.  w  sprawie  przystąpienia  do 

sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi 

Nadolice Wielkie i Krzyków  z zakazem zabudowy,

      14/  przystąpienia do zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr VII/81/2003 

z dnia 30 czerwca 2003 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  obejmującego  część  działek  nr  32,  33  AM  1  w  obrębie 

Kamieniec  Wrocławski,  dla  terenów  komunikacji  w  zakresie  ulicy 

Podhalańskiej,

      15/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2011 rok,

  16/  udzielania  pożyczek  z  budżetu  Gminy  Czernica  dla  organizacji 

pozarządowych,

   17/  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów 

dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Czernica,

      18/ ustalenia nazw ulic we wsi Wojnowice,

      19/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Rady.”

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

3.   Protokół z poprzednich obrad Rady został przyjęty bez uwag.

4.   Wójt Gminy złożył informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Czernica w roku szkolnym 2010/2011. Poinformował między innymi o:



- stanie organizacji jednostek oświatowych,

- kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej zatrudnionej w szkołach,

- wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i gimnazjach,

- sukcesach uczniów,

- pozyskiwaniu przez szkoły środków zewnętrznych  na realizację zadań.

 Szczegółowe dane w powyższej sprawie stanowią  zał. nr 4 do protokołu.

Pan  Wójt  przedstawił  również  informację  o  dokonanej  analizie  oświadczeń 

majątkowych.  Poinformował,  że  oświadczenia  majątkowe wszyscy  złożyli  w 

terminie, parę osób musiało dokonać korekty.

5.  Interpelacje i zapytania radnych – nie przedstawiono.

6.  Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie:

1/  Nr XI/95/2011  -  zmiany załącznika  graficznego  uchwały  Rady Gminy 

Czernica  Nr  XXXIII/3252006  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.  w  sprawie 

przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego wsi Jeszkowice, gmina Czernica

Projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  projektant  p.  Marek  Woźniak. 

Poinformował,  że   zmiana  zakresu  opracowania  wynika  z  konieczności 

wyłączenia z opracowania terenów użytkowanych obecnie w sposób niezgodny 

z zapisami obowiązującego studium.

Projekt  powyższy  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie  Komisje 

Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu  udział  wzięło  12  radnych  (radny  Paweł  Falkiewicz,  po 

usprawiedliwieniu  się  u  Przewodniczącego  Rady,  opuścił  obrady  Rady);  za 

przyjęciem  uchwały  głosowało  9  radnych,  3  –  wstrzymało  się  od  głosu. 

Uchwała stanowi zał. nr 5 do protokołu.

2/ Nr XI/96/2011 -  zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Gminy 

Czernica  Nr  XXXIII/324/2006  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.  w  sprawie 



przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego wsi Jeszkowice, gmina Czernica

Projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  projektant  p.  Marek  Woźniak. 

Poinformował,  że   zmiana  zakresu  opracowania  wynika  z  konieczności 

wyłączenia z opracowania terenów użytkowanych obecnie w sposób niezgodny 

z zapisami obowiązującego studium. Są to trzy tereny parkowe ( ewidencyjnie 

las ).

Projekt  powyższy  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie  Komisje 

Rady.

Radny Piotr Zakręta przypomniał, aby na wyłączone tereny wykonać odrębny 

plan miejscowy.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu  udział  wzięło  12  radnych.  Za  przyjęciem uchwały  głosowało  11 

radnych, 1 – wstrzymał się od głosu.  Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.

3/  Nr  XI/97/2011  -  uchwalenia   miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ratowice (część południowa), gmina Czernica

Projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  projektant  planu  p.  Marek  Woźniak. 

Poinformował,  iż  poprzednia  uchwała  w  sprawie  miejscowego  planu  wsi 

Ratowice została zaskarżona i uchylona w całości przez Wojewodę.

Funkcje i przeznaczenie terenu pozostały takie same jak w poprzednim planie. 

Ze względu na niezgodność ze studium wyłączono z planu niektóre tereny.

W związku  z  powyższym,  zmieniono  niektóre  zapisy  §6  i  §12.  Ponadto  p. 

Projektant stwierdził, że układ komunikacyjny w tym planie kłóci się z zasadami 

zawartymi w hierarchii komunikacji, np. droga o szerokości  5 metrów włącza 

się do drogi wojewódzkiej.

Drogi do wykupu przez Gminę zajmują w planie 900 m2 powierzchni.

Powyższy projekt  został  pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje 

Rady.

    Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 



    głosowaniu udział wzięło 11 radnych; uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

    stanowi zał. nr 7 do protokołu.

4/  Nr  XI/98/2011  -   zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXIII/178/2001  z  dnia  29  czerwca  2001  r.  w  sprawie   uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice, Gmina Czernica

 Projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  projektant  p.  Marek  Woźniak. 

Poinformował, że  zmiana zakresu opracowania wynika z konieczności wyłączenia 

z  opracowania  terenów użytkowanych obecnie  w sposób niezgodny z  zapisami 

obowiązującego studium. Uchwalenie  planu nie  rodzi  skutków finansowych dla 

Gminy.

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 8 do protokołu.

5/ Nr XI/99/2011 - zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/258/2001 

z  dnia  28  grudnia  2001  r.  w  sprawie   uchwalenia   miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  terenów  aktywności  gospodarczej  we 

wsiach Czernica i Ratowice, gmina Czernica

Projekt uchwały przedstawił i omówił projektant p. Marek Woźniak.

Projekt  zmiany  planu  ustala  nowe  przeznaczenie  terenu,  poprzez  zmianę 

dotychczasowej  funkcji.  Został  on  wyłożony  do  publicznego  wglądu  –  nie 

wpłynęła żadna uwaga.  Plan jest  zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Czernica.Uchwalenie  planu 

nie rodzi skutków finansowych dla Gminy.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 



stanowi zał. nr 9 do protokołu.

6/  Nr  XI/100/2011  -   zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXIII/183/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  pod  budownictwo 

mieszkaniowe  jednorodzinne   i  przemysłowo-usługowe  we  wsi  Kamieniec 

Wrocławski, gmina Czernica, w zakresie komunikacji

Projekt uchwały przedstawił i omówił projektant p. Marek Woźniak.

Projekt  zmiany  planu  ustala  nowe  przeznaczenie  terenu,  poprzez  zmianę 

dotychczasowej  funkcji.  Został  on  wyłożony  do  publicznego  wglądu  –  nie 

wpłynęła żadna uwaga.  Plan jest  zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 10 do protokołu.

7/  Nr  XI/101/2011  -   zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXIX/272/2002 z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi Chrząstawa Wielka, gmina Czernica

Projekt uchwały przedstawił i omówił projektant p. Marek Woźniak.

Projekt  zmiany  planu  ustala  nowe  przeznaczenie  terenu,  poprzez  zmianę 

dotychczasowej  funkcji.  Został  on  wyłożony  do  publicznego  wglądu  –  nie 

wpłynęła żadna uwaga.  Plan jest  zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 11 do protokołu.



8/  Nr  XI/102/2011  -  uchylenia  uchwały  Rady  Gminy  Czernica  Nr 

XXXI/259/2009  z  dnia  29  grudnia  2009  r.  w  sprawie   przystąpienia  do 

sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

we wsi Kamieniec Wrocławski, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czernica 

Nr XXXII/302/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Projekt uchwały przedstawił i omówił projektant p. Marek Woźniak.

W związku z uchwaleniem uchwały nr VII/43/2011 RG Czernica z dnia 30.05.2011 

r. w sprawie uchwalenia mpzp wsi Kamieniec Wr. uznaje się za zasadne uchylenie 

uchwały  o  przystąpieniu  do sporządzenia  zmiany  mpzp we wsi  Kamieniec  Wr. 

(  uchwała  nr  XXXI/259/2009 z  dnia  29.12.2009 r.  w sprawie  przystąpienia  do 

sporządzenia zmiany mpzp we wsi Kamieniec Wr.), ponieważ granice opracowania 

zmiany planu zawierają się w granicach w/w uchwalonego planu.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 12 do protokołu.

9/ Nr XI/103/2011 - przystąpienia do zmiany uchwały Rady Gminy Czernica 

Nr  XXIII/178/2001  z  dnia  29  czerwca  2001  r.  w  sprawie  uchwalenia 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej  we  wsi  Dobrzykowice,  Gmina  Czernica,  dla 

terenu komunikacji w zakresie ulicy Cedrowej

Projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  projektant  p.  Marek  Woźniak.  Celem 

opracowania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Nr 

XXIII/178/2001  z  dnia  29  czerwca  2001  r.  we  wsi  Dobrzykowice  jest  zmiana 

ustaleń  dotyczących  układu  komunikacyjnego  na  terenie  opracowania  zmiany 

planu.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 



głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 13 do protokołu.

10/ Nr XI/104/2011 - przystąpienia do zmiany uchwały Rady Gminy Czernica 

Nr  XXVII/258/2001  z  dnia  28  grudnia  2001  r.  w  sprawie  uchwalenia 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  aktywności 

gospodarczej  we  wsiach  Czernica  i  Ratowice,  gmina  Czernica,  w  zakresie 

komunikacji na terenach przemysłowych wsi Ratowice

Projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  projektant  p.  Marek  Woźniak.  Celem 

opracowania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  we 

wsiach Czernica i  Ratowice Nr XVII/258/2001 z dnia  28 grudnia 2001 r.   jest 

zmiana  ustaleń  dotyczących  układu  komunikacyjnego  na  terenie  opracowania 

zmiany planu.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 14 do protokołu.

11/  Nr XI/105/2011  -  zmiany  załącznika  graficznego  uchwały  Rady  Gminy 

Czernica Nr XXXIV/286/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVI/189/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka z zakazem zabudowy

Projekt uchwały przedstawił i omówił p. Arkadiusz Drajczyk – pracownik Urzędu 

Gminy  ds.  gospodarki  przestrzennej.Poinformował,  że  celem zmiany  planu  jest 

zmiana  załącznika  graficznego  poprzez  wyłączenie  z  opracowania  terenów 

posiadających  wydane  prawomocne  decyzje  o  warunkach  zabudowy  oraz 

pozwolenia na budowę.

Ze względu na istotną potrzebę niezwłocznego ustanowienia prawa miejscowego 

na  pozostałym  obszarze  objętym  opracowaniem  planu,  za  niemożliwe  uznano 



wstrzymanie  procedury  planistycznej  całego  dokumentu  do  czasu  uchwalenia 

zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy Czernica.

Zmiana  planu  nie  będzie  generować  wydatków  gminy  w  postaci  budowy 

wodociągu, kanalizacji sanitarnej lub dróg.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 15 do protokołu.

12/  Nr XI/106/2011  -  zmiany  załącznika  graficznego  uchwały  Rady  Gminy 

Czernica  Nr  XXVI/191/2009  z  dnia  15  czerwca  2009  r.  w  sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy

Projekt uchwały przedstawił i omówił p. Arkadiusz Drajczyk. Celem zmiany planu 

jest  zmiana  załącznika  graficznego  poprzez  wyłączenie  z  opracowania  terenów 

posiadających  wydane  prawomocne  decyzje  o  warunkach  zabudowy  oraz 

pozwolenia na budowę.

Ze względu na istotną potrzebę niezwłocznego ustanowienia prawa miejscowego 

na  pozostałym  obszarze  objętym  opracowaniem  planu,  za  niemożliwe  uznano 

wstrzymanie  procedury  planistycznej  całego  dokumentu  do  czasu  uchwalenia 

zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy Czernica.

Zmiana  planu  nie  będzie  generować  wydatków  gminy  w  postaci  budowy 

wodociągu, kanalizacji sanitarnej lub dróg.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 16 do protokołu.



13/ Nr XI/107/2011 -  zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Gminy 

Czernica  Nr  XXVI/192/2009  z  dnia  15  czerwca  2009  r.  w  sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego wsi Nadolice Wielkie i Krzyków  z zakazem zabudowy

Projekt uchwały przedstawił i omówił p. Arkadiusz Drajczyk. Celem zmiany planu 

jest  zmiana  załącznika  graficznego  poprzez  wyłączenie  z  opracowania  terenów 

posiadających  wydane  prawomocne  decyzje  o  warunkach  zabudowy  oraz 

pozwolenia na budowę.

Ze względu na istotną potrzebę niezwłocznego ustanowienia prawa miejscowego 

na  pozostałym  obszarze  objętym  opracowaniem  planu,  za  niemożliwe  uznano 

wstrzymanie  procedury  planistycznej  całego  dokumentu  do  czasu  uchwalenia 

zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy Czernica.

Zmiana  planu  nie  będzie  generować  wydatków  gminy  w  postaci  budowy 

wodociągu, kanalizacji sanitarnej lub dróg.

Ponadto,  p.  A.  Drajczyk  poinformował,  iż   podpisano  porozumienie  pomiędzy 

inwestorami i Gminą Czernica. Umowa została sprawdzona i zaakceptowana przez 

Gminę – zabezpiecza ona interes Gminy.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 17 do protokołu.

14/ Nr XI/108/2011 - przystąpienia do zmiany uchwały Rady Gminy Czernica 

Nr  VII/81/2003  z  dnia  30  czerwca  2003  r.  w  sprawie   miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 32, 33 AM 1 

w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy 

Podhalańskiej

Projekt  uchwały  przedstawił  i  omówił  projektant  p.  Marek  Woźniak.  Celem 

opracowania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Nr 



VII/81/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. we wsi Kamieniec Wrocławski jest zmiana 

ustaleń dotyczących układu komunikacyjnego ( zmiany przeznaczenia drogi)  na 

terenie opracowania zmiany planu.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta 10 głosami, 1 

radny wstrzymała się od głosu -  stanowi  ona zał. nr 18 do protokołu.

15/ Nr XI/109/2011 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2011 rok

Projekt zmiany budżetu Gminy Czernica na 2011 rok przedstawiła i omówiła p. 

Skarbnik. Poinformowała, że zmian tych dokonano:

a/ na podstawie decyzji o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa o 

łączną kwotę 48.935 zł ,

b/ powiększono dochody o łączną kwotę 67.200 zł z tytułu:

– opłat rodziców za zorganizowanie zajęć powyżej minimum programowego w 

oddziałach kl.”0” przy szkołach podstawowych – 40.000 zł,

– windykacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 10.000 zł,

– usług opiekuńczych pobieranych przez GOPS – 12.000 zł,

– udziału rodziców w akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży – 5.200 zł.

c/ powiększono wydatki o łączną kwotę 189.770 zł z przeznaczeniem na:

– 25.500 z ł na zakup działki przy Urzęzie Gminy,

– 38.570 zł na prowizję od udzielonego kredytu,

– 40.000  zł  na  utrzymanie  oddziałów  przedszkolnych  w  Dobrzykowicach  i 

Czernicy,

– 80.500 zł przeznaczono dla GOPS w Czernicy,

– 5.200 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Przeniesiono  z  wydatków  bieżących  środki  w  wysokości  4.900  zł  na  zakupy 

inwestycyjne do świetlicy w Kamieńcu Wr.

Budżet po zmianach wynosi: dochody – 34.234.850,81 zł, w tym dochody bieżące 



– 30.664.960,81 zł, dochody majątkowe – 3.569.890 zł; wydatki – 37.294.243,81 

zł, w tym wydatki bieżące – 30.295.649,81 zł, wydatki majątkowe – 6.998.594 zł.; 

przychody – 4.330.000 zł, rozchody – 1.270.607 zł.

W trakcie dyskusji radna Maria Marcinów-Maciejczyk zwróciła się z prośbą, aby 

przeznaczyć dodatkowe środki w wysokości 15.000 zł na wykonanie chodnika przy 

wejściu do Gimnazjum w Kamieńcu Wr.

Przewodniczący Rady ustosunkowując się do powyższego zaproponował, aby Pani 

Dyrektor Szkoły zorientowała się w kosztach wykonania chodnika i przygotowała 

niezbędną dokumentację.

Projekt zmian budżetu Gminy na 2011 rok został pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 19 do protokołu.

16/  Nr  XI/110/2011  –  udzielania  pożyczek  z  budżetu  Gminy  Czernica  dla 

organizacji pozarządowych

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. Poinformowała, że uchwała 

reguluje  zasady  udzielania  pożyczek  z  budżetu  Gminy  dla  organizacji 

pozarządowych na zabezpieczenie realizacji projektów finansowanych ze środków 

pozabudżetowych,  o  ile  przedsięwzięcia  te  pokrywają  się  z  zakresem  zadań 

realizowanych przez Gminę.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 20 do protokołu.

17/ Nr XI/111/2011 - ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Czernica

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Maria Kozakiewicz – główny specj. ds. 



oświaty  Urzędu  Gminy.  Wyjaśniła,  że  podjęcie  nowej  uchwały  w  powyższej 

sprawie związane jest z błędem pisarskim dotyczącym wysokości opłaty za wpis. 

Zamiast  15% minimalnego wynagrodzenia  znalazł  się  zapis „0,15%”. Mając na 

względzie  uporządkowanie  sytuacji  prawnej,  podjęcie  nowej  uchwały  stało  się 

konieczne.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 21 do protokołu.

18/ Nr XI/112/2011 – ustalenia nazw ulic we wsi Wojnowice

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

własność  prywatną,  wystąpili  bezpośrednio  zainteresowani  właściciele  gruntów 

oraz  mieszkańcy  Wojnowic.  Wnioskodawcy  zaproponowali,  by  ulica  otrzymała 

nazwę Oliwkowa.

Powyższy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag   nie   wniesiono.  W 

głosowaniu udział wzięło 11 radnych;  uchwała   została   przyjęta    jednogłośnie  i 

stanowi zał. nr 22 do protokołu.

19/ Nr XI/113/2011 – wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady.

Przewodnicząca  Zespołu  do  przedstawienia  opinii  o  kandydatach  na  ławników 

Katarzyna Moroz poinformowała, iż Zespół pozytywnie zaopiniował kandydaturę 

p. Lucyny Hrynkiewicz na ławnika.

Na okoliczność  wyboru ławnika, Rada powołała Komisję Skrutacyjną  w składzie:

1. Halina Popiołek

2. Wiesława Szandała

3. Maria Marcinów-Maciejczyk.

W głosowaniu tajnym Rada dokonała  wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w 



Oławie, do orzekania w sprawach rodzinnych.

Protokół  Komisji  odczytała  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  –  Halina 

Popiołek.  W głosowaniu  udział  wzięło  11  radnych,  na  p.  Lucynę  Hrynkiewicz 

oddano 11 głosów. 

Wobec powyższego została wybrana na ławnika.

Uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej i kartami do głosowania stanowi 

zał. nr 23 do protokołu.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych – pytań nie przedstawiono.

8. Wolne wnioski i informacje:

1/  Rada  zapoznała  się  ze  stanowiskiem  mieszkańców  Czernicy  w  sprawie 

przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości.  Mieszkańcy są przeciwni poprowadzenia 

trasy  KDP istniejącą  infrastrukturą  PKP,  w  bezpośredniej  bliskości  zabudowań 

Czernicy.  Spowoduje  to,  zdaniem  mieszkańców,  dużą  uciążliwość  i  wpłynie 

negatywnie  na  wartość  nieruchomości.  Zwrócili  się  z  żądaniem do  Gminy,  by 

wycofała  swoje  stanowisko,  które  popiera  wariant  zakładający przeprowadzenie 

trasy istniejącą infrastrukturą PKP, wzdłuż całej miejscowości Czernica.

      Sekretarz Gminy odczytał pismo  Dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości, 

w którym podtrzymuje pozytywną opinię na temat przebiegu trasy według wariantu 

tzw. środkowego, tj. odsunięcie linii od Czernicy i od Wojnowic.

Poinformował również, że w środę, tj. dnia 26 października br. o godz. 13.00 w 

Urzędzie Gminy w Czernicy odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami 

Kolei na temat przebiegu trasy KDP.

W trakcie dyskusji głos zabrali:

-  Wójt  Gminy Czernica,  który stwierdził,  że wariant  wcześniej  wskazany przez 

Radę  Gminy  nie  jest  brany  pod  uwagę.  Nie  można  też  w 100% zabezpieczyć 

intersów wszystkich mieszkańców;

- radna Sabina Jasińska wysunęła wniosek, aby Rada Gminy wycofała poprzednie 

swe stanowisko w sprawie przebiegu  trasy KDP istniejącą infrastrukturą PKP w 

Czernicy  i  poparła  przebieg  trasy  według  wersji  środkowej,  z  możliwością 

negocjowania drobnej korekty.



Rada  Gminy  pozytywnie  ustosunkowała  się  do  powyższego  wniosku  i  poparła 

wersję przebiegu trasy według wariantu tzw. środkowego, tj.  odsunięcie linii  od 

Czernicy i od Wojnowic, z możliwością  korekty.

Za przyjęciem powyższego głosowali wszyscy radni.

2/  Dyrektor Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Czernicy zwróciła  się  z  prośbą o 

dofinansowanie  wydatków  Biblioteki  w  wysokości  5.000  zł  z  powodu 

podwyższenia opłat za czynsz przez WZŁ w Czernicy ( z  4,19 zł/m2 do 10 zł/m2).

Rada zaproponowała, aby wysokość czynszu negocjować z WZŁ.

3/ p. Piotr Golus – kierownik referatu gospodarki komunalnej i inwestycji Urzędu 

Gminy zapoznał Radę z propozycją ogrzewania świetlicy w Chrząstawie Wielkiej, 

która mogłaby ulec  dewastacji w czasie zimy przez brak ogrzewania.

Planowane  jest  ogrzewanie  gazem płynnym.  Wpłynęły  2  oferty  firm,  które  są 

zainteresowane dostawą gazu przez 3 lata, wykonaniem dokumentacji i instalacji. 

Firma, która wygra przetarg, do końca roku, zamontuje kocioł i instalację. Wartość 

inwestycji   wyniesie   ok.  150.000  zł.  Przebudowę  części  remizowej  można 

wykonać w przyszłym roku. 

4/ radna Wiesława Wolska zgłosiła, iż przy ul. Kolejowej w Kamieńcu Wr. ( na 

osiedlu) jest słabe ciśnienie wody.

5/  p.  Skarbnik  przedstawiła  wniosek  Szkoły  Podstawowej  w  Ratowicach  na 

modernizację szkolnego placu zabaw, w ramach programu Radosna Szkoła. 50% 

kosztów musi być zagwarantowane w budżecie Gminy, tj. kwota 26.300 zł.

Bliżej, z powyższą sprawą, zapoznała Radę Dyrektor Szkoły w Ratowicach.

W  trakcie  dalszej  dyskusji,  po  zapoznaniu  się  z  danymi,  Rada  postanowiła 

dofinansować program RADOSNA SZKOŁA  w wysokości 26.300 zł. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw – 4, 2 radnych wstrzymało 

się od głosu.

6/ radna Wiesława Wolska zaproponowała, aby przy pomocy współpracy Parafii w 

Kamieńcu Wr.  i mieszkańców Kamieńca Wr. obniżyć koszty budowy cmentarza 

komunalnego w Kamieńcu Wr. Inwestycję można też etapować.

Ustosunkowując  się  do  powyższego,  Wójt  Gminy  stwierdził,  że  cmentarz  w 



Kamieńcu  Wr.  musi  być  komunalny  (wiąże  się  to  z  bezpłatnym przekazaniem 

gruntu przez Agencję Rolną) i budowa cmentarza spoczywa na gminie. Nie widzi 

przeszkód, by przy budowie pomogli mieszkańcy Kamieńca Wr.

9.    Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 15.10, zamknął obrady Rady.

                                                                             Protokołowała

                                                                           Barbara Listwan


