PROTOKÓŁ NR VIII
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 28 czerwca 2011 r.
1.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady, powitał

Radnych, Sołtysów,

Wójta Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędników,
przybyłych

Gości; na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność

obrad. Obecnych było 14 radnych, nieobecna 1 radna – Anna Jezierska. Lista
obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2,
zał. nr 3 do protokołu.
2.

Zaproponowany porządek obrad rozszerzono w punkcie 6 - „Rozpatrzenie

projektów uchwał w sprawie:” o kolejne dwa podpunkty:
6 – 11/ - ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Czernica,
6 – 12/ - określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłaty za
świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy, prowadzonym
przez Gminę Czernica, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty 14 głosami i stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
3.

Protokół z poprzednich obrad Rady został przyjęty bez uwag.

4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w

którym przedstawił wydane zarządzenia, przeprowadzone i planowane przetargi
w ramach zamówień publicznych oraz sprawy różne. Do sprawozdania uwag nie
wniesiono – stanowi ono zał. nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pogratulowała p. Marii
Kozakiewicz

wygrania konkursu na stanowisko głównego specjalisty ds.

oświaty Urzędu Gminy w Czernicy,

życzyła

wielu sukcesów w pracy

zawodowej i owocnej współpracy z Komisją Oświaty.
5.

Interpelacje i zapytania ranych – nie przedstawiono.

6.

Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie:

1/ Nr VIII/71/2011 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Rada szczegółowo zapoznała się z:
1/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2010 rok,
2/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym
przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za
2010 rok ( uchwała nr V/94/2011 Składu RIO we Wrocławiu z 20.04.2011 r.
stanowi zał. nr 6 do protokołu),
3/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za
2010 rok ( uchwała nr V/137/2011 Składu RIO we Wrocławiu z 9.06.2011 r.
stanowi zał. nr 7 do protokołu),,
3/ sprawozdaniem finansowym:
– bilansem z wykonania budżetu,
– łącznym bilansem obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
–

łącznym rachunkiem zysków i strat obejmującym dane wynikające z

rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych,
– łącznym zestawieniem zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z
zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych.
4/ informacją o stanie mienia.
Rada stwierdziła, iż budżet Gminy Czernica na rok 2010 został uchwalony, po
zmianach: dochody – 35.845.124,37 zł – wykonane zostały w 90,32%; wydatki
–

37.700.124,37 zł – wykonane zostały w 88,02%. Wydatki inwestycyjne

zaplanowane na kwotę 6.385.319,20 zł wykonane zostały w 75,36%.
Plan przychodów budżetu zaplanowany został w wysokości 3.200.000 zł i
wykonany w całości. Zaciągnięto kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w
Nadolicach Wielkich w wysokości 2.000.000 zł oraz kredyt na budowę dróg w

wysokości 1.200.000 zł.
Plan rozchodów wyniósł 1.345.000 zł - wszystkie zaplanowane spłaty rat
pożyczek i kredytów zostały dokonane w odpowiednim terminie.
Wysokość zobowiązań długoterminowych budżetu, czyli pozostałych do spłaty
rat kredytów, pożyczek i zobowiązań wymagalnych w wysokości 6.960.335,28
zł, w stosunku do wykonanych dochodów gminy za 2010 rok wyniosła 21,49%.
Wysokość obsługi długu, czyli przypadających do spłaty w 2010 r. rat kredytów
i pożyczek w wysokości 1.345.000 zł oraz odsetek od opłaconych rat w
wysokości 176.560,95 zł, w stosunku do wykonanych dochodów wyniosła
4,70%.
Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wyniosły ogółem 2.189.464,65 zł,
wystąpiły zobowiązania wymagalne w realizacji wydatków budżetowych w
wysokości 749.727,81 zł. Za 2010 rok wystąpił niedobór budżetu w wysokości
810.005,03 zł.
Zadania merytoryczne zaplanowane w budżecie 2010 r. zostały wykonane
zgodnie

z

planem.

Nie

stwierdzono

przekroczenia

planu

wydatków

budżetowych.
Rezerwę ogólną budżetu gminy Wójt Gminy rozdysponował prawidłowo.
Wykorzystanie rezerwy celowej odbyło się zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich
w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Po zapoznaniu się z w/w dokumentami i danymi, kierując się kryteriami
legalności, celowości, gospodarności i rzetelności przy ocenie wykonania
budżetu, Rada nie wniosła zastrzeżeń do realizacji budżetu Gminy Czernica za
2010 rok.
Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2010 rok pozytywnie zaopiniowały
wszystkie Komisje Rady.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu.

2/ Nr VIII/72/2011 – absolutorium dla Wójta Gminy Czernica
Rada udzielając absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za 2010 rok
rozpatrzyła:
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2010,
– sprawozdanie finansowe,
– informację o stanie mienia Gminy,
– zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy,
- zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o
przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Czernica za 2010 rok,
– zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Czernica za 2010 rok.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu.
Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i zaznaczył, że
jest to również zasługa radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy.
3/ Nr VIII/73/2011 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2011 rok
Projekt zmian budżetu przedstawiła i omowiła p. Skarbnik. Wynikają one z:
– doplanowania kwoty 37.930 zł, po stronie dochodów i wydatków, na
realizację zadania: „Konserwacja rowów melioracji szczegółowej w Gminie
Czernica”,
– zaplanowania w dziale 85219 środków w wysokości 118.359 zł na realizcję
programu „Aktywni-potrzebni”, w związku z podpisaniem umowy z
Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim,
– doplanowania dochodów w wysokości 9.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń

w nowym budynku GOPS oraz przeznaczenia tych środków na zakup
wyposażenia do wynajmowanych pomieszczeń,
z podpisanej umowy darowizny na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na

–

zakupy dla dzieci, po 500 zł, na Dzień Dziecka w Dobrzykowicach i Kamieńcu
Wr.,
dodatkowego przeznaczenia kwoty 1.000.000 zł na budowę kanalizacji

–

sanitarnej w Nadolicach Wlk. oraz 100.000 zł na remonty dróg,
–

pomniejszenia wydatków na tzw. „hopkę” w Dobrzykowicach o 37.000 zł i

przeznaczenia ich na remont ul. Brylantowej w Dobrzykowicach,
–

pomniejszenia wydatków na budowę cmantarza komunalnego w Kamieńcu

Wr. i przeznaczenia ich na zakup działki zabudowanej przepompownią i
przystankiem komunikacyjnym w Krzykowie,
– przeniesienia środków w wysokości 21.650 zł z paragrafu 263 do paragrafu
430,
–

przeniesienia kwoty 15.000 zł zaplanowanej na zakupy inwestycyjne dla

Gimnazjum w Czernica na wydatki bieżące,
–

wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku w

wysokości 1.100.000 zł i pomniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1.500.000
zł z kredytu, który był zaplanowany do zaciąnięcia na budowę kanalizacji w
Nadolicach Wlk.
–

zaplanowania dodatkowego zadania - „Budowa ulicy Polnej i Cichy Kącik

w Kamieńcu Wr. - projekt” w wysokości 10.000 zł i pomniejszenia o tę kwotę
wydatków na przebudowę skrzyżowania w Dobrzykowicach.
Budżet po zmianach wyniesie: dochody – 36.239.617,81 zł, w tym dochody
bieżące – 30.107.617,81 zł, dochody majątkowe – 6.132.000 zł; wydatki 39.899.010.81 zł, w tym wydatki bieżące – 30.124.016,81 zł, wydatki
majątkowe – 9.774.994 zł; przychody – 4.930.000 zł, rozchody – 1.270.607 zł.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, 1 radny

wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 10 do

protokołu.
4/ Nr VIII/74/2011 – wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Czernica w latach 2011 – 2020
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Skarbnik.
W trakcie dyskusji radna Halina Popiołek wysunęła wniosek o wpisanie do
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica rozpoczęcie nowego zadania
- „Budowa szkoły w Dobrzykowicach”. Stwierdziła, że w związku z przejęciem
przez Gminę Czernica terenu przeznaczonego na cele oświatowe od Agencji,
budowę należy rozpocząć w ciągu 4 lat. Komitet Budowy Szkoły, który powstał
w Dobrzykowicach będzie czynił starania o środki zewnętrzne na ten cel.
Przewodniczący Rady zasugerował, iż bardziej racjonalnym rozwiązaniem
będzie zorganizowanie po wakacjach debaty i przedstawienie programu
działania. Sprawa budowy szkoły wymaga dyskusji.
W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 14 radnych, 2 radnych głosowało
za przyjęciem wniosku, 8 – przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 11 do
protokołu.
5/ Nr VIII/75/2011 – zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr
47/2011
Rada postanowiła zatwierdzić zarządzenie Wójta Gminy Czernica nr 47/2011 z
dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych,
działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego, w związku z
brakiem wody w okresie suszy. Mieszkańcom Gminy brakuje w tym czasie
wody na podstawowe bytowe cele.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali

wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu.
6/ Nr VIII/76/2011 – uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania scieków obowiązującego na terenie Gminy Czernica
Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków został
szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i pozytywnie
przez nie zaopiniowany.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i
stanowi zał. nr 13 do protokołu.
7/ Nr VIII/77/2011 – skargi Grzegorza i Patrycji Jasińskich na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy
Komisja Rewizyjna, na zlecenie Przewodniczącego Rady, dnia 9 czerwca 2011
r. rozpatrzyła skargę Państwa Grzegorza i Patrycji Jasińskich na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.
Państwo Grzegorz i Patrycja Jasińscy dnia 9 maja 2011 r. oraz
dnia 17 maja 2011 r. złożyli skargę, w której zarzucili Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy niedotrzymanie terminu wydawania
decyzji.
Grzegorz Jasiński dnia 26 maja 2010 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy
z powodu strat poniesionych wskutek powodzi w maju 2010 r. w budynku
mieszkalnym w Ratowicach przy ul. Odrzańskiej 14, którego był najemcą.
Właścicielem budynku była p. Danuta Jasińska.
Zgodnie z

art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z

usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. wynika, że organ ma miesiąc na wydanie
decyzji i że nie stosuje się art. 37 kpa. Należy więc przyjąć, że art. 36 § 1 kpa
może znaleźć zastosowanie. Z jego treści wynika zaś, że organ administracji
publicznej jest obowiązany zawiadomić strony o każdym przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie, określonym m. in. w przepisach

szczególnych, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.
Pismem z dnia 05.05.2011 r. skierowanym do pełnomocnika strony organ
wskazał termin załatwienia sprawy (06.06.2011 r.) oraz przyczyny zwłoki
(konieczność dokonywania licznych czynności postępowania dowodowego).
Omyłkowo wprawdzie powołano się na art. 35 kpa, ale nie zmienia to faktu, że
strona została poinformowana o terminie wydania decyzji, a mimo to zarzuca
organowi niezałatwienie sprawy w terminie, który jeszcze nie upłynął.
Należy nadmienić, że fragment art. 35 § 3 kpa „zaś w postępowaniu
odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania” nie został
zacytowany w piśmie, gdyż nie dotyczy postępowania prowadzonego ponownie
przez organ I instancji, tj. GOPS w Czernicy (na skutek uchylenia przez organ
odwoławczy decyzji organu I instancji i przekazania mu sprawy do ponownego
rozpatrzenia), lecz ewentualnego postępowania prowadzonego przed organem
odwoławczym, tj. SKO we Wrocławiu, w przypadku wniesienia przez stronę
odwołania od kolejnej decyzji. Termin załatwienia sprawy przez organ
odwoławczy liczy się od dnia wpływu odwołania wraz z aktami sprawy do
organu odwoławczego, czyli będzie to okres przeznaczony na czynności
postępowania organu odwoławczego
Ponadto trzeba zauważyć, że zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z
dnia 25 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 138), wywiad przeprowadza się w
terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego
przeprowadzenia. W niniejszej sprawie mamy jednak do czynienia z
aktualizacją wywiadu na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z
dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 2 października 2009 r. Dz. U. Nr
175, poz. 1362, ze zm.), tj. w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia
z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych
zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.
Należy zaznaczyć, iż termin wynikający z ww. Rozporządzenia ma charakter

procesowy, a wobec tego jego upływ nie pozbawia organu możliwości
przeprowadzenia

wywiadu. W przypadku

przekroczenia

tego

terminu

przeprowadzony wywiad jest ważny i skuteczny, nie jest to bowiem termin
prawa materialnego, którego upływ powodowałby niemożność przeprowadzenia
wywiadu.
Po zapoznaniu się z dokumentacją, wyjaśnieniami - Kierownika GOPS w
Czernicy p. Krystyny Zaraś, Państwa Grzegorza i Patrycji

Jasińskich oraz

merytorycznego pracownika Urzędu Gminy Czernica p. Piotra Golusa - Komisja
Rewizyjna stwierdziła, iż nie zaistniała bezczynność Kierownika GOPS w
Czernicy w niniejszej sprawie.
W związku z powyższym, Rada Gminy Czernica postanowiła nie uwzględnić
skargi, gdyż jej zarzuty nie znalazły potwierdzenia w toku jej rozpatrywania.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie
wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, 4 - wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu.
8/ Nr VIII/78/2011 – uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Czernica na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku
2018
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czernica na lata 2011 – 2014 z
perspektywą do roku 2018 będzie podstawowym narzędziem prowadzenia
polityki ekologicznej na terenie gminy. Realizacja programu ma na celu
poprawę stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem,
zapewnienia skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed
degradacją, a także stworzenia warunków dla wdrożenia wymagań prawnych
obowiązujących w tym zakresie. Program Ochrony Środowiska określa politykę
środowiskową, wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe
programy zarządzania środowiskowego.
Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje

Rady.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni - stanowi ona zał. nr 15 do protokołu.
9/ Nr VIII/79/2011 – uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Czernica na lata 2010 – 2018
Podstawowym celem opracowania planu gospodarki odpadami jest realizacja
Polityki Ekologicznej Państwa, a także potrzeba stworzenia zintegrowanej sieci
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających
wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu
lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję
rozwoju systemu, określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów
rozwiązań, a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowanych
decyzji strategicznych.
Dla Gminy Czernica Plan ten określa: obecny stan gospodarki odpadami na
terenie gminy, rodzaje, ilości i źródła pochodzenia odpadów, rozmieszczenie
istniejących instalacji i obiektów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
spis podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu,
działania mające na celu poprawę gospodarki odpadami, instrumenty finansowe
służące realizacji zamierzonych celów, system monitoringu i oceny realizacji
celów założonych w niniejszym planie.
Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje
Rady.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni - stanowi ona zał. nr 16 do protokołu.
10/ Nr VIII/80/2011 – ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała,
Dobrzykowice i Nadolice Małe

Z wnioskiem o nadanie nazw ulic, które stanowią własność Gminy Czernica
oraz własność prywatnę, wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele
gruntów oraz mieszkańcy Chrząstawy Małej, Dobrzykowic i Nadolic Małych.
Wnioskodawcy zaproponowali, aby ulica w Chrząstawie Małej otrzymała nazwę
Strumykowa, ulica w Dobrzykowicach otrzymała nazwę Przemysłowa, a ulica
w Nadolicach Małych – Tęczowa.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednoglośnie i
stanowi zał. nr 17 do protokołu.
11/ Nr VIII/81/2011 – ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Czernica
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Maria Kozakiewicz – główny
specjalista ds. oświaty. Poinformowała, iż jest to nowe zadanie Gminy
polegające na rejestracji obecnych żłobków oraz nowych żłobków i klubów
dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, którą Rada ustaliła w wysokości
0,15% minimalnego wynagrodzenia.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednoglośnie i
stanowi zał. nr 18 do protokołu.
12/ Nr VIII/82/2011 – określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia
wysokości opłaty za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w
Czernicy, prowadzonym przez Gminę Czernica, w czasie przekraczającym
czas bezpłatnych zajęć.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Maria Kozakiewicz. Poinformowała,
iż świadczenia Przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane
bezpłatnie. Za świadczenia przekraczające ten wymiar ustalono opłatę w
wysokości 0,25% minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty dotychczasowa uchwała

regulujące sposób odpłatności w Przedszkolu zachowuje moc, nie dłużej niż do
31 sierpnia 2011 r. Dlatego podjęcie tej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodniczaca Rady – uwag nie wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednoglośnie i
stanowi zał. nr 19 do protokołu.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych – pytań nie przedstawiono.
8. Wolne wnioski i informacje:
1/ Przedstawiciel Społecznego Komiteteu Budowy szkoły w Dobrzykowicach
( mieszkaniec Dobrzykowic) zapoznał zebranych z danymi demograficznymi
Gminy Czernica w latach 2004 – 2011. W analizie przedstawił m.in.: dane
demograficzne dla poszczególnych miejscowości Gminy i obwodów szkolnych,
ze szczególnym uwzględnieniem szkoły w Dobrzykowicach. Wynika z niej, iż
we wsiach Dobrzykowice i Krzyków w ciągu ostatnich 6 lat podwoiła się liczba
mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych podziękowała za solidne
przedstawienie danych w powyższym temacie i obiecała, że doprowadzi do
wrześniowej debaty na temat budowy szkoły w Dobrzykowicach.
Głos w dyskusji zabrała radna Katarzyna Moroz, która zaznaczyła, że Rada nie
jest przeciwna budowie szkoły, ale priorytetem Gminy jest ukończenie
kanalizacji. Gminy nie stać na realizację 2 dużych inwestycji, tj. budowy
kanalizacji i szkoły.
Wójt Gminy stwierdził, że baza oświatowa na terenie naszej Gminy jest dobra,
zła jest jedynie w Dobrzykowicach. Gmina na ten cel przeznaczyła znaczne
środki. Grunt przekazany przez Agencję pod budowę bazy oświatowej w
Dobrzykowicach napewno nie przepadnie. Trzeba się zastanowić, gdzie szukać
na ten cel środków z zewnątrz.
2/ Radna Maria Marcinów-Maciejczyk zwróciła się do Rady z prośbą o
przemyślenie i realizację wniosków Komisji Oświaty i Spraw Spolecznych w
sprawie:
– spotkania z Policją,

– przeprowadzenia negocjacji, by w planowanym budynku Przychodni Zdrowia
w Czernicy powstał gabinet ginekologiczny i gabinet rehabilitacji w budynku
GOPS w Czernicy.
3/ Na prośbę radnej Elżbiety Szymańskiej, Sekretarz Gminy wyjasnił, iż budowę
cmentarza w Kamieńcu Wr. należy rozpocząć od budowy drogi do cmentarza –
koszt drogi w tłuczniu wyniesie ok. 240.000 zł. Następnym etapem budowy
będzie ogrodzenie cmentarza.
4/ Dyrektor Gimnazjum w Kamieńcu Wr. wyjaśniła, że uczniowie Gimnazjum
nie wnięli udziału w zawodach sportowych w Ratowicach, gdyż w tym czasie
brali udział w spartakiadzie dolnośląskiej.
9. Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 13.00, zamknął obrady Rady.
Protokołowała
Barbara Listwan

