PROTOKÓŁ NR II
Rady Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2010 r.
1. Obrady Rady, o godz. 11.00, otworzył Przewodniczący Rady; powitał
Radnych, Sołtysów i Gości przybyłych na sesję. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad – obecni byli wszyscy radni.
Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1,
zał. nr 2, zał. nr 3 do protokołu.
2. Zaproponowany porządek obrad został rozszerzony w punkcie 6

o

kolejne trzy podpunkty:
„6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
6/ zmiany Uchwały Nr XXIV/154/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernica,
7/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Dobrzykowice,
8/ uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/328/2010 Rady Gminy Czernica z
dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form

wychowania

przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Czernica, trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr
4 do protokołu.
3. Do protokołu z poprzednich obrad Rady uwag nie wniesiono – został
przyjęty jednogłośnie.
4. Interpelacje i zapytania radnych – nie wpłynęły.
5. Odbyło się uroczyste ślubowanie Wójta Gminy Czernica.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy p. Filip Holc
wręczył p. Stefanowi Dębskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta
Gminy Czernica, po czym Wójt odczytał rotę ślubowania – tekst roty
stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Pan Wójt wręczył wszystkim radnym listy gratulacyjne oraz kwiaty.
6. Rada podjęła uchwały w sprawie:
1/ Nr II/5/2006 – powołania Komisji Rewizyjnej
Do składu Komisji zgłoszono następujących kandydatów:
–

radną Annę Jezierską – nie wyraziła zgody,

–

radną Katarzynę Moroz – wyraziła zgodę na kandydowanie do składu
Komisji i pracę w Komisji,

–

radną Wiesławę Wolską – wyraziła zgodę na kandydowanie do składu
Komisji i pracę w Komisji,

–

radną Magdalenę Brandys – wyraziła zgodę na kandydowanie do składu
Komisji i pracę w Komisji,

–

radnego Pawła Falkiewicza – wyraził zgodę na kandydowanie do składu
Komisji i pracę w Komisji,

–

radną Halinę Popiołek – nie wyraziła zgody.
Innych

kandydatów

nie

zgłoszono.

Zamknięcie

listy

kandydatów

przegłosowano jednogłośnie.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
–

Katarzyna Moroz – 8 głosów – za, 3 - przeciw, 4 – wstrzymujące się;

–

Wiesława Wolska – 11 głosów – za, 4 – wstrzymujące się;

–

Magdalena Brandys - 11 głosów – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzymujące się;

–

Paweł Falkiewicz – 7 głosów – za, 1 – przeciw, 7 – wstrzymujących się;
Rada postanowiła, aby skład Komisji Rewizyjnej był trzy-osobowy.
Do składu Komisji Rewizyjnej weszli: Katarzyna Moroz, Wiesława Wolska,
Magdalena Brandys
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu – uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Rada dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Magdalena Brandys – za
wyborem głosowało 8

radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

(pozostali członkowie Komisji otrzymali następującą ilość głosów:
Katarzyna Moroz – 7 głosów za, 4-przeciw, 4 – wstrzymujące się; Wiesława
Wolska - 0 za, przeciw – 5, 10 wstrzymujących się).
Zastępcą Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej została Katarzyna Moroz – za
wyborem głosowało 15 radnych.
2/ Nr II/6/2010 – powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej
przedmiotu działania i składu osobowego
Do składu Komisji zgłoszono następujących kandydatów:
–

radną Anną Andrusyn – otrzymała 14 głosów - za, 1 wstrzymujący się,

–

radną Katarzynę Mularczyk - otrzymała 11 głosów - za, 4 wstrzymujące się,

–

radną Halinę Popiołek - otrzymała 13 głosów - za, 2 wstrzymujące się,

–

radnego Władysława Baszczij – otrzymał 15 głosów - za,

–

radną Wiesławę Szandała - otrzymała 11 głosów - za, 4 wstrzymujące się,

–

radną Elżbietę Szymańską - otrzymała 12 głosów - za, 3 wstrzymujące się.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji i pracę w Komisji
za wyjątkiem radnej Wiesławy Szandała, która zrezygnowała z pracy w
Komisji.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Rada postanowiła, aby skład Komisji
Budżetu i Finansów był pięcioosobowy.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady; w głosowaniu udział
wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 7
do protokołu.
Komisja Budżetu i Finansów ukonstytuowała się następująco:

–

Przewodniczącą Komisji została Anna Andrusyn.

–

Zastępcą Przewodniczącej Komisji został Władysław Baszczij.

–

Członkami Komisji zostali:Katarzyna Mularczyk, Halina Popiołek i Elżbieta
Szymańska.

3/ Nr II/7/2010 – powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz
ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego
Do składu Komisji zgłoszono następujących kandydatów:
–

radną Annę Jezierską

–

radną Sabinę Jasińską

–

radną Marię Marcinów-Maciejczyk.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji i pracę w Komisji.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięcie listy kandydatów Rada
przegłosowała jednogłośnie. Rada postanowiła, aby skład Komisji Oświaty i
Spraw Społecznych był trzy-osobowy.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady; w głosowaniu udział
wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 8
do protokołu.
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych ukonstytuowała się następująco:

–

Przewodniczącą Komisji została Maria Marcinów-Maciejczyk.

–

Zastępcą Przewodniczącej Komisji została Sabina Jasińska

–

Członkiem Komisji została Anna Jezierska.

4/ Nr II/8/2010 - powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej przedmiotu działania i
składu osobowego
Do składu Komisji zgłoszono następujących kandydatów:
–

radnego Piotra Zakrętę

–

radnego Pawła Falkiewicza

–

radną Wiesławę Szandała
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji i pracę w Komisji.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Zamknięcie listy kandydatów Rada
przegłosowała

jednogłośnie. Rada postanowiła, aby skład Komisji

Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa był
trzy-osobowy.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady; w głosowaniu udział
wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 9
do protokołu.
Komisja

Zagospodarowania

Przestrzennego,

Ochrony

Środowiska

i

Rolnictwa ukonstytuowała się następująco:
–

Przewodniczącym Komisji został Piotr Zakręta

–

Zastępcą Przewodniczącego Komisji został Paweł Falkiewicz

–

Członkiem Komisji została Wiesława Szandała.

5/ Nr II/9/2010 – zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzykowice
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował, że Plan Odnowy
Miejscowości uchwala Rada Gminy i jest on konieczny do ubiegania się o
środki unijne, m.in. na oświetlenie ulic.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych - stanowi ona zał. nr 10 do protokołu.
6/ Nr II/10/2010 – zmiany Uchwały Nr XXIV/154/2009 z dnia 25 lutego 2009
r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernica
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował, że zmiany te
dotyczą wyłącznie oświetlenia ulicznego. Gmina będzie się ubiegać o dotacje
unijne na ten cel.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni - stanowi ona zał. nr 11 do protokołu.
7/ Nr II/11/2010 – ustalenia nazwy ulicy we wsi Dobrzykowice
Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność gminy Czernica
wystąpili bezpośrednio zainteresowani

właściciele drogi wewnętrznej.

Wnioskodawcy zaproponowali, by ulica otrzymała nazwę Jagodowa. Nadanie

nowej

nazwy

ulicy

służy

zaprojektowaniu

numeracji

porządkowej

nieruchomości, a co za tym idzie, łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni - stanowi ona zał. nr 12 do protokołu.
8/ Nr II/12/2010 – uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/328/2010 Rady Gminy
Czernica z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji

dla

niepublicznych

szkół,

przedszkoli

oraz

innych

form

wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Czernica,
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Projekt uchwały przedstawił i omówił p. Aleksander Ziobro. Poinformował, że
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu zakwestionowała niektóre
zapisy uchwały Nr XXXVIII/328/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 listopada
2010 r. dotyczące rozliczania dotacji i zaproponowała, aby ją uchylić i
ponownie uchwalić już poprawioną.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie
i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
7.

Wolne wnioski i informacje:

1/ Kierownik GOPS w Czernicy zaprosiła wszystkich radnych i sołtysów na
spotkanie podpisania porozumienia współpracy partnerskiej dnia 21 grudnia br.
w lokalu w Czernicy. Podziękowała za pomoc przy organizacji Mikołaja dla
dzieci na terenie gminy.
2/ Radna Anna Andrusyn poinformowała o włamaniu w Chrząstawie Małej i
kradzieży paliwa. Stwierdziła brak Policji na naszym terenie.
Pan Wójt stwierdził, że od stycznia 2011 r. w Kamieńcu Wr. zacznie
funkcjonować Posterunek Policji. Jednak Policja nie podlega Wójtowi. Można
jedynie zaprosić przedstawicieli Policji na sesję i przedstawić problemy.
Sekretarz Gminy poinformował, że jest przygotowana

umowa użyczenia

budynku gminnego w Kamieńcu Wr. na cele posterunku policji.
8. O godz. 13.35, Przewodniczący Rady zamknął

II sesję Rady Gminy

Czernica.
Protokołowała
Barbara Listwan

