PROTOKÓŁ II
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 8 grudnia 2014 r.

1. Obrady, o godz. 12.00, otworzyła Przewodnicząca Rady, powitała Radnych, Wójta
Gminy p. Stefana Dębskiego, Wójta elekta p. Włodzimierza Chlebosza, Dyrektorów
jednostek organizacyjnych gminy, Księdza Adriana Kosendiaka – kapelana
samorządowców, Sołtysów, Przewodniczącą i Zastępcę Przewodniczącej Gminnej
Komisji Wyborczej w Czernicy oraz wszystkich Gości.
W obradach uczestniczyli wszyscy radni - lista obecności radnych, sołtysów i gości
stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 do protokołu.
2. Przewodnicząca Rady odczytała Postanowienie nr 132/14 Komisarza Wyborczego we
Wrocławiu z dnia 3.12.2014 r. dotyczące zwołania sesji Rady Gminy Czernica w celu
złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Czernica – postanowienie
stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Przewodnicząca i Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy –
Pani Aleksandra Ciesiun i Pan Tadeusz Drozd wręczyli nowo wybranemu Wójtowi
Gminy Panu Włodzimierzowi Chleboszowi zaświadczenie o wyborze na wójta gminy i
złożyli gratulacje.
Wójt elekt złożył ślubowanie wypowiadając słowa:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawowad będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkaoców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”
Głos zabrał Pan Stefan Dębski i złożył nowemu Wójtowi gratulacje. Życzył bardzo
dobrej współpracy z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy i mieszkaocami
gminy. Podkreślił, że w ostatnim czasie rozpoczęto realizację wielu zadao; wyraził
nadzieję, że nowy Wójt będzie kontynuował te zadania, a jednocześnie realizował
zadania, na które oczekują mieszkaocy gminy. Życzył, by Gmina Czernica
utrzymywała się nadal w czołówce gmin województwa dolnośląskiego. Po czym
wręczył kwiaty nowemu Wójtowi i Przewodniczącej Rady Gminy.
Zabierając głos nowy Wójt Gminy p. Włodzimierz Chlebosz zaznaczył, że jest to dla
Niego wyjątkowa uroczystośd i podziękował Wójtowi Stefanowi Dębskiemu za słowa
życzeo.
Podziękował również swojej Żonie, Córce, Pełnomocnikowi Komitetu Wyborczego,
radnym, którzy startowali do wyborów razem z Nim, kontrkandydatowi Jarosławowi
Jagielskiemu. Zwrócił się z prośbą, by nie dzielid gminy na północ, południe, wschód
czy zachód. Podkreślił, że gmina stanowi wspólne wyzwanie i od wzajemnej
współpracy zależy jej przyszłośd. Życzył, by była ona jeszcze lepsza.
Zwrócił się do Dyrektorów szkół, by dalej dobrze dbali o uczniów, by nasi uczniowie
na kolejnych szczeblach edukacji zdobywali następne dyplomy.
Podziękował sołtysom, którzy są najbliżej mieszkaoców, za starania dla dobra gminy.
Podziękował swym przyjaciołom, znajomym – p. Zygmuntowi Skrok –
reprezentującemu zespół Gieni-Dudki, Karolowi Pietrucha, Księdzu Kapelanowi
samorządowców diecezji wrocławskiej, Januszowi Herba – współpracownikowi z

poprzedniej kadencji w Urzędzie Marszałkowskim oraz kierowcy, z którym przez 4
lata przejechał wiele kilometrów.
4. Przewodnicząca Rady zaproponowała, by porządek obrad rozszerzyd o następujące
punkty:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
b/ wypłacenia wójtowi jednorazowej odprawy, w związku z przejściem na
emeryturę,
c/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czernica.
Zaproponowana zmiana porządku obrad została przyjęta 15 głosami.
Ad.1/
Rada podjęła uchwały w sprawie:
a/ Nr II/7/2014 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok
Projekt zmian budżetu Gminy Czernica na 2014 rok przedstawiła i omówiła p.
Skarbnik. Zmian budżetu dokonano:
1. Na podstawie pisma Wojewody przeniesiono kwotę 7.450 zł dochodów w dziale
852 pomiędzy źródłami finansowania. Zmiana został dokonana w związku z
realizacją projektu systemowego GOPS w Czernicy „Aktywni-Potrzebni” i stanowi
wkład krajowy do realizacji projektu.
2. Przeniesiono kwotę 50.000 zł z działu 600 rozdz. 60016 z wydatków bieżących na
wydatki inwestycyjne – na projektowanie nowych dróg gminnych.
3. Przeniesiono wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kamieocu Wr.
w wysokości 15.000 zł pomiędzy zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa systemu
ogrzewania…” a wydatkami na zakupy inwestycyjne.
4. Przeniesiono z wydatków bieżących Gimnazjum w Kamieocu Wr. kwotę 9.000 zł
na zakup kserokopiarki.
5. Powiększono wydatki o kwotę 68.100 zł z tytułu:
- 40.000 zł na termomodernizację obiektów komunalnych,
- 2.000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieocu Wr.,
- 10.000 zł na zakup urządzeo na plac w parku w Kamieocu Wr.,
- 10.000 zł na dokooczenie budowy placu rekreacyjno-sportowego w Czernicy,
- 6.100 zł na budowę szatni sportowej w Wojnowicach.
6. Pomniejszono wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 68.100
zł.
Budżet po zmianach wynosi: dochody – 43.429.720,84 zł, w tym dochody bieżące –
39.773.910,93 zł, dochody majątkowe – 3.655.809,91 zł. Wydatki – 47.159.720,84 zł,
w tym wydatki bieżące – 35.576.922,84 zł, wydatki majątkowe – 11.582.798 zł.
Przychody – 6.000.000 zł, rozchody – 2.270.000 zł.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała powyższe zmiany pozytywnie, z
następującą uwagą dotyczącą inwestycji – „przy prowadzonych inwestycjach, które są
rozległe w czasie, by był merytoryczny pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za
nieprzekroczenie budżetu inwestycji”.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi
zał. nr 5 do protokołu.
b/ Nr II/8/2014 – wypłacenia wójtowi jednorazowej odprawy w związku z
przejściem na emeryturę
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Radca prawny Urzędu Gminy p. Małgorzata
Biernacka.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
c/ Nr II/9/2014 – ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czernica
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię Komisji Budżetu w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy:
- wynagrodzenie zasadnicze – 5.700 zł
- dodatek funkcyjny – 1.800 zł
- dodatek specjalny – 40%
- dodatek stażowy – 20%
p. Halina Kogut – pracownik ds. kadr Urzędu Gminy zapoznała Radę ze składnikami i
widełkami wynagrodzenia wójta. Stwierdziła, iż:
- wynagrodzenie zasadnicze wynosi: od 4.200 zł do 5.900 zł
- dodatek funkcyjny od 1.100 zł do 1.900 zł
- dodatek specjalny od 20% do 40%
- dodatek stażowy – 20%.
Radny Piotr Zakręta wysunął wniosek, aby wynagrodzenie Wójta ustalid następująco:
- wynagrodzenie zasadnicze – 5.500 zł
- dodatek funkcyjny – 1.500 zł
- dodatek specjalny – 20%.
- dodatek stażowy – 20%.
Radna Katarzyna Moroz wysunęła inny wniosek w sprawie wynagrodzenia Wójta:
- wynagrodzenie zasadnicze – 5.700 zł
- dodatek funkcyjny – 1.800 zł
- dodatek specjalny – 20%.
- dodatek stażowy – 20%
Innych wniosków nie przedstawiono.
Rada rozpoczęła głosowanie wniosku najdalej idącego, tj. Komisji Budżetu i Finansów:
- za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw – 8, 1 radny wstrzymał się od
głosu.
- za przyjęciem wniosku radnej Katarzyny Moroz głosowało 15 radnych, przeciw – 0
głosów, wstrzymujących – 0 głosów - wniosek został przyjęty.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi
zał. nr 7 do protokołu.

Na zakooczenie obrad Przewodnicząca Rady zaprosiła wszystkich zebranych na galę
Taoca Towarzyskiego w Kamieocu Wr, a Kierownik GOPS w Czernicy poinformowała,
że w Czernicy jest organizowana wigilia dla osób starszych i samotnych. Zwróciła się z
prośbą do sołtysów i radnych, by zgłaszali takie osoby do dnia 12 grudnia br. do GOPS
w Czernicy.
Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 13.25, zamknęła obrady Rady.
Protokołowała
Barbara Listwan

