
PROTOKÓŁ  XIV

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 27lutego 2012 r.

1. Obrady otworzył Przewodniczący Rady, powitał Wójta Gminy, Radnych, 

Sołtysów,  przybyłych  Gości  i  pracowników  Urzędu.  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. Do zaproponowanego porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:

- wykreślono z porządku obrad  w punkcie 7 podpunkty 15 i 16,

- punkt 7 - „Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:” rozszerzono o kolejne 

podpunkty:

7 – 18/ - zmiany uchwały nr XXXVIII/355/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 

26.10.2006  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica gmina Czernica,

7  –  19/  -  podpisania  umowy o  współpracy ze  społecznością  lokalną  Gminy 

Teguise.

Radny Piotr Zakręta wysunął wniosek, aby realizację pkt-u 5 porządku obrad 

przełożyć   na kolejne posiedzenie  Rady.

Powyższy wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

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 za okres międzysesyjny. 

Zwrócił  uwagę  na  wydane  zarządzenia,  przeprowadzone  przetargi  i  sprawy 

różne – szczegółowe sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu.

5. Interpelacje i zapytania radnych – nie przedstawiono.

6. Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie:



1/ Nr XIV/138/2012 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok

Na wstępie Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała zebranych z apelem w sprawie 

pomocy finansowej dla 15 – letniej Ewy Kieryk na protezy nóg.

Przewodniczący  Rady  podkreślił,  że  nie  powinniśmy  być  obojętni  wobec 

takiego nieszczęścia.

Postanowiono  umieścić  powyższy  apel  w  BIP-e,  aby  chętni  mogli  dokonać 

odpisu podatkowego na rzecz poszkodowanej.

Projekt zmian budżetu Gminy Czernica na 2012 rok przedstawiła i omówiła p. 

Skarbnik. Zmiany te wynikają z:

1) powiększenia dochodów budżetu o łączną kwotę 516.000 zł, z tego:

-   o 160 000 zł powiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości,

-   o kwotę 28.000 zł powiększono dochody w związku z otrzymanym spadkiem,

-  o  kwotę  15.000  zł  powiększono  dochody  z  tytułu  zwrotu  dotacji 

niewykorzystanej na konserwację zabytków,

-  o kwotę 155.000 zł  powiększono dochody z tytułu wpłaty za wycięcie drzew,

-  o  kwotę  158.000  zł   powiększono  dochody  z  tytułu  dotacji  z  Urzędu 

Marszałkowskiego  zwróconej  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Chrząstawy  z 

tytułu budowy świetlicy I etap.

2)  powiększenia  budżetu  Gminy  o  100.000  zł  tytułem  darowizny  od 

Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji na budowę cmentarza komunalnego 

w Kamieńcu Wr.

3) dokonania pomniejszenia wydatków p kwotę 280.000 zł, z tego 140.000 zł 

przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach oraz 140.000 zł 

z  zadania  realizowanego  przez  ZGK  Czernica  w  zakresie  budowy 

przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław.

4) powiększono wydatki z przeznaczeniem na opłaty zobowiązań pozostałych z 

roku 2011 w łącznej kwocie 651.900 zł:

- 9.700 zł przeznaczono na remonty cieków wodnych wykonanych w 2011 r. 

przez Spółki Wodne,

-  17.200  zł  przeznaczono  na  opłaty  za  budowę  przepustów  na  drogach 



gminnych,

- 10.500 zł  przeznaczono na zapłatę za zakup wiat przystankowych,

- 110.000 zł  przeznaczono na zapłatę za modernizację budynku mieszkalnego w 

Kamieńcu Wr. przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu,

-  50.000  zł  przeznaczono  na  opłatę  za  budowę  odwodnienia  przy  Szkole 

Podstawowej w Dobrzykowicach,

- 7.600 zł przeznaczono na opłaty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

we Wrocławiu,

-  10.000 zł  przeznaczono  na  projekt  w zakresie  sieci  przedszkoli  na  terenie 

gminy, jako wkład własny,

- 25.000 zł przeznaczono na projekt realizowany przez GOPS w Czernicy w 

zakresie 2 osób przebywających jako wolontariusze na terenie Gminy, 

- 8.000 zł przeznaczono na opłaty za przewieszenie lamp oświetleniowych,

-  51.100  zł  przeznaczono  na  opłatę  zobowiązań  dot.  budowy  kanalizacji 

sanitarnej w Wojnowicach i Chrząstawie,

-  320.000  zł  przeznaczono  na  zapłatę  faktury  za  modernizację  świetlicy  w 

Wojnowicach,

-  24.500  zł  przeznaczono  na  budowę  ogrodzenia  boiska  sportowego  w 

Chrząstawie Wlk.,

- 1.700 zł przeznaczono za budowę szatni na boisku w Wojnowicach,

- 6.600 zł przeznaczono na zakup wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego w 

Nadolicach Małych.

5) powiększenia wydatków o łączną kwotę 565.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wr. - 240.000 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wlk. - 310.000 zł

- powiększenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach – 15.000 zł.

Budżet po zmianach wyniesie: dochody – 36.775.882 zł, w tym dochody bieżące 

–  33.590.332  zł,  dochody  majątkowe  –  3.185.550  zł.  Wydatki  wyniosą: 

40.246.782 zł, w tym wydatki bieżące – 30.650.118 zł, wydatki majątkowe – 

9.596.664 zł. Przychody – 5.320.900 zł, rozchody – 1.850.000 zł



W trakcie dyskusji  radna Maria Marcinów-Maciejczyk zwróciła uwagę, że w 

projekcie uchwały nie  jest  ujęte zadanie – budowa chodnika przy  szkole w 

Kamieńcu  Wr.  Komisja  Oświaty  w  tej  sprawie  wnioskowała  parokrotnie  i 

pragnie, by ta inwestycja była wykonana

Dyrektor  Szkoły  w Kamieńcu p.  Małgorzata  Kwaśna wyjaśniła,  że  w planie 

finansowym Szkoły na 2012 rok nie jest uwzględniona budowa chodnika. Gdy 

będą dodatkowe środki z wynajmu sali  gimnastycznej,   zwróci  się do Wójta 

Gminy o przeznaczenie tych środków na chodnik.

Pani Skarbnik podkreśliła, że dochody z wynajmu sali zostały już zaplanowane 

w budżecie szkoły. 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że Wójt i Skarbnik znajdą „złoty środek”, by 

chodnik został wykonany.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  12 

radnych, przeciw – 2. Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.

2/  Nr  XIV/139/2012  –  wprowadzenia  zmian  w  wieloletniej  prognozie 

finansowej Gminy Czernica w latach 2012 – 2021

Projekt  uchwały  przedstawiła  i  omówiła  p.  Skarbnik.  Zmian  w  wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Czernica  dokonano:

– ze  względu  na  zmiany  budżetu  Gminy  Czernica  w  zakresie  dochodów, 

wydatków  i  deficytu  –  uaktualniono  kwoty  do  wysokości  zgodnych  z 

uchwalonym budżetem po zmianach,

– w związku z korektą wydatków budżetu powiększono limity wydatków na 

następujące przedsięwzięcia: 

1/ 310.000 zł  na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wlk.,

2/ 20.500 zł na budowę kanalizacji w Chrząstawie,

3/ 30.600 zł  na budowę kanalizacji w Wojnowicach,

4/ 292.866 zł na budowę świetlicy w Wojnowicach,

5/ 240.000 zł na budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wr.



Ogółem  kwota  wydatków  majątkowych  przeznaczona  na  realizację 

przedsięwzięć w 2012 r. po zmianach wyniesie: 7.371.866 zł.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu  udział  wzięło  14  radnych,  za  przyjęciem  uchwały  głosowali 

wszyscy radni.  Uchwała stanowi zał. nr 7 do protokołu.

3/  Nr  XIV/140/2012  –  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Czernica na lata 2012 – 2020

Projekt  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie 

przedstawiła Kierownik GOPS w Czernicy p. Krystyna Zaraś.  Poinformowała, 

że opracowanie i realizacja  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie wynika z ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu przemocy 

w  rodzinie.  Zgodnie  z  jej  zapisami  do  zadań  własnych  gminy  należy  w 

szczególności  tworzenie  gminnego  systemu  przeciwdziałaniu  przemocy  w 

rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja  gminnego systemu przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2)  prowadzenie  poradnictwa  i  interwencji  w  zakresie  przeciwdziałania 

przemocy,

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia,

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Dokument  stanowi  podstawę  do  realizacji,  względnie  trwałych  wzorów 

interwencji  społecznych  podejmowanych  w  celu  zwiększenia  skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 

Gminie  Czernica.  Charakteryzuje  on   działania  podmiotów  działających  w 

przedmiocie zjawiska  przemocy w rodzinie oraz wyznacza cele dla poprawy 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 



Przemocy  w  Rodzinie  w  Gminie  Czernica  obejmuje  i  stanowi  materiał 

wyjściowy do opracowania  szczegółowych programów lokalnych w zakresie 

przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie.

Projekt  powyższy  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie  Komisje 

Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 8 do protokołu.

4/ Nr XIV/141/2012 – określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania 

ze świetlic wiejskich Gminy Czernica

Powyższy  projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie 

Komisje Rady – zostały w nim naniesione poprawki wskazane przez Komisje.

Radna Wiesława Wolska wysunęła wniosek, aby w załączniku nr 4 do projektu 

uchwały  -  „Regulamin świetlic  wiejskich”  ,  w  §5 ust.  4  pkt  1  zapis  przyjął 

brzmienie: (...) w wieku  od lat 18.

Wniosek poparli wszyscy radni.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 

radny głosował przeciw. Uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu.

5/  Nr  XIV/142/2012  –  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu 

Wrocławskiego

Rada postanowiła  udzielić  Powiatowi  Wrocławskiemu pomocy finansowej  w 

formie  dotacji  celowej  w  kwocie  500.000  zł  z  przeznaczeniem  na 

współfinansowanie zadania „Przebudowa dróg i budowa ciągów pieszych przy 

drogach powiatowych nr 1535D i nr 1930D w miejscowościach Dobrzykowice, 

Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka przy 

realizacji budowy ciągu pieszego w latach 2012 - 2014”

Rada postanowiła przeznaczyć na powyższy cel:



- w roku 2012 – 200 000 zł

- w roku 2013 – 200 000 zł

- w roku 2014 – 100 000 zł

W/w  projekt  udzielenia  pomocy  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez 

wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 10 do protokołu.

6/ Nr XIV/143/2012 – zgody na przekazanie Związkowi Międzygminnemu 

Ślęza-Oława praw i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami, 

które  nakłada nowelizacja  ustawy o  Utrzymaniu czystości  i  porządku w 

gminach

Rada postanowiła upoważnić Wójta Gminy Czernica do przekazania Związkowi 

Międzygminnemu Ślęza-Oława, którego członkiem jest Gmina Czernica,  praw i 

obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami, jakie ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach nakłada  na gminy.

Powyższy  projekt  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie  Komisje 

Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 11 do protokołu.

7/  Nr XIV/144/2012  –  skargi  Jacka  Rohozińskiego  na działalność  Wójta 

Gminy Czernica

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

na zlecenie Przewodniczącego Rady, dnia 13 stycznia 2012 r. rozpatrzyła skargę 

Pana Jacka Rohozińskiego na działalność Wójta Gminy Czernica w zakresie 

dokonania  aktualizacji  projektu  kanalizacji  sanitarnej  dla  miejscowości 

Chrząstawa Mała i uwzględnieniu działek o numerach od 414/1 do 414/14 oraz 



przygotowała projekt uchwały w w/w sprawie.

       Zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

Nr  72,  poz.  747  ze  zmianami)  rozbudowa  i  modernizacja  urządzeń 

wodociągowych  i kanalizacyjnych na terenie Gminy realizowana jest zgodnie z 

wieloletnim planem rozwoju i modernizacji zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Zgodnie  z  tym  planem,  projekt  budowy  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi 

Chrząstawa  Mała  opracowano  na  podstawie  map  do  celów  projektowych 

sporządzonych w grudniu 2005 roku i  objęto tereny,  gdzie  istniała  wówczas 

zabudowa mieszkaniowa oraz obowiązywały MPZP lub wydane zostały decyzje 

o zabudowie, z dokonanym podziałem na działki budowlane. Tylko na takich 

terenach  można  projektować  inwestycje  liniowe.  Na  mapach  tych  nie  było 

działek  414/1  do  414/14,  na  co  wskazuje  decyzja  podziałowa  działki  414 

wydana dnia 19.06.2007 r. Gdyby powyższe działki istniały i były objęte MPZP 

zostałyby objęte projektem.

Projekt kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej, po wrysowaniu kanałów i 

wystąpieniu  o  wydanie  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego dla 

określonych  działek,  w  żadnym  momencie  nie  może  być  rozszerzony  o 

dodatkowe działki, gdyż skutkowałoby to koniecznością sporządzenia nowych 

map,  z  nowymi  podziałami,  wystąpienie  o  nową  decyzję  na  nowe  działki  i 

wykonanie nowych uzgodnień.

Datą  graniczną  dla  opracowania  projektu  kanalizacji  sanitarnej  Chrząstawy 

Małej był stan na dzień 7 grudnia 2005 r. - data opracowania mapy.

W świetle powyższego, Rada postanowiła  nie uwzględnić skargi  Pana Jacka 

Rohozińskiego  na  działalność  Wójta  Gminy  Czernica  w  zakresie  dokonania 

aktualizacji projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrząstawa Mała i 

uwzględnieniu  działek  o  numerach  od  414/1  do  414/14  -   uważa  ją  za 

niezasadną.

Projekt  uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 



radny wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu.

8/  Nr XIV/145/2012  –  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice 

(północ)

Projekt uchwały przedstawił p. Arkadiusz Drajczyk – pracownik Urzędu Gminy 

ds. gospodarki przestrzennej. Poinformował, że tereny objęte przystąpieniem do 

opracowania planu są to tereny wyłączone z opracowania poprzedniego planu, 

gdyż były problemy z uzyskaniem uzgodnień i trudności z uchwaleniem planu 

wsi Jeszkowice.

Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 13 do protokołu.

9/  Nr XIV/146/2012  -  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice 

(park)

Projekt  uchwały  przedstawił  p.  Arkadiusz Drajczyk.  Poinformował,  że  celem 

opracowania  planu  jest  ustanowienie  prawa  miejscowego  na  terenie  byłego 

parku  podworskiego,  co  wprowadzi  szeroko  pojęty  ład  przestrzenny  oraz 

usprawni proces inwestycyjny.

Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 14 do protokołu.

10/  Nr XIV/147/2012 -  przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice 

(południe)



Projekt uchwały przedstawił p. Arkadiusz Drajczyk. 

Celem opracowania planu jest określenie rodzaju i parametrów zabudowy oraz 

podziału  terenu  dla  umożliwienia  realizacji  zabudowy  mieszkaniowej 

jednorodzinnej  w  zabudowie  wolnostojącej  lub  bliźniaczej  oraz  realizacji 

zabudowy usługowej.

Wprowadzenie  prawa  miejscowego  dla  tego  terenu  powiększy  możliwości 

rozwojowe obrębu wsi Jeszkowice, wprowadzi szeroko pojęty ład przestrzenny 

oraz usprawni proces inwestycyjny.

Projekt  uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta 13 głosami, 1 

radny wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu.

11/ Nr XIV/148/2012 - zmiany Uchwały Nr IV/11/99 Rady Gminy Czernica 

z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Czernicy oraz 

ustalenia sieci gimnazjów na terenie Gminy Czernica

Zmiana  uchwały  w  sprawie  sieci  gimnazjów  w  Gminie  Czernica  wynika  z 

planowanej zmiany obwodów tych szkół. W związku z ciągłym wzrostem liczby 

mieszkańców miejscowości:  Kamieniec  Wrocławski,  Gajków,  Dobrzykowice, 

Krzyków, Nadolice Małe,  Nadolice Wielkie  zwiększa się  sukcesywnie liczba 

uczniów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wr., co pogarsza warunki 

nauki w tej szkole. Zasadnym jest natomiast rozszerzenie obwodu Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Czernicy, które dotychczas miało w obwodzie miejscowości 

charakteryzujące  się  niewielkim  przyrostem  mieszkańców:  Czernica, 

Jeszkowice, Wojnowice, Ratowice.

Zmiana obwodów szkół będzie miała wpływ na rekrutację do klas pierwszych, 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  tj.  z  uwzględnieniem  uczniów 

zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

W  związku  z  powyższym  proponuje  się,  aby  do  obwodu  Publicznego 

Gimnazjum  nr  1  w  Czernicy  włączyć  dodatkowo  Nadolice  Małe,  Nadolice 

Wielkie i odciążyć Gimnazjum w Kamieńcu Wr.



Projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje 

Rady.

W trakcie dyskusji  głos zabrała  mieszkanka Nadolic Wielkich p. Wielgusz i 

zwróciła się z prośby, aby nie zmieniać obwodów dla gimnazjum.  W wieku 

gimnazjalnym w Nadolicach jest 9 dzieci.  Jako rodzice proszą,  aby te dzieci 

mogły ukończyć gimnazjum w Kamieńcu Wr.

Przewodnicząca Komisji Oświaty podkreśliła, że Gimnazjum w Kamieńcu Wr. 

pracuje na dwie zmiany i brakuje pomieszczeń lekcyjnych. Zaznaczyła, że nie 

ma  lepszego  rozwiązania,  jak  zmiana  obwodów  szkolnych.  Ponadto,   3-4 

miejsca  w  oddziale  powinny  być  zarezerwowane  dla  dzieci  z  obwodu. 

Miejscowość  Kamieniec  Wr.  szybko  się  rozwija,  buduje  się  dużo  domów  i 

przybywa mieszkańców. Taka rezerwa jest konieczna.

Przewodniczący Rady przyznał, że zmiana obwodów jest decyzją niepopularną, 

ale ze względu na przepełnione szkoły należy ją podjąć. Radzie Gminy zależy, 

by dzieciom stworzyć lepsze warunki nauki. Indywidualne przypadki mogą być 

rozpatrywane indywidualnie.

Głos w dyskusji zabrała Dyrektor Gimnazjum p. Małgorzata Matkowska, która 

stwierdziła,  że dyrektor szkoły jest zobligowany utworzyć tyle oddziałów, ile 

jest  zameldowanych  w  obwodzie  dzieci.  Dzieci  z  Nadolic  nie  spowodują 

zwiększenia ilości oddziałów.

Projekt   uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady. W głosowaniu udział 

wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 4 

radnych.  Uchwała stanowi zał. nr 16 do protokołu.

12/  Nr  XIV/149/2012  –  ustalenia  planu  sieci  publicznych   szkół 

podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Czernica  oraz  w  sprawie 

zmiany uchwały Nr IV/12/99 Rady Gminy Czernica z dnia 4 marca 1999 r. 

w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w  Czernicy  i  zmiany 

uchwały Nr VIII/41/99 Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 1999 

r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach



Zmiany  uchwał  w  sprawie  przekształcenia  SP  w  Czernicy  i  SP  w 

Dobrzykowicach  wynikają  z  planowanej  zmiany  obwodów  tych  szkół,  w 

związku z ciągłym wzrostem liczby mieszkańców miejscowości: Dobrzykowice, 

Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie. 

W Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach  brakuje miejsc dla uczniów, którzy 

powinni,  zgodnie  z  wyznaczonym  obwodem,  realizować  swój  obowiązek 

szkolny.  W związku  z  tym zaistniała  potrzeba  odjęcia  z  obwodu  tej  szkoły 

miejscowości: Nadolice Małe i  Nadolice Wielkie.  Uczniowie zamieszkali w 

Nadolicach   Małych   i   Nadolicach   Wielkich  będą  realizować  obowiązek 

szkolny w Szkole Podstawowej im.  Papieża Jana Pawła II w Czernicy. Zmiana 

obwodów szkół będzie miała wpływ na rekrutację do klas pierwszych.

Projekt  powyższej  uchwały  został  pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie 

Komisje Rady.

Projekt   uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady. W głosowaniu udział 

wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 2 

radnych.  Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu.

13/  Nr  XIV/150/2012  –  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu 

sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2013

Rada  postanowiła  wyrazić  zgodę  na  wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego  w 

budżecie Gminy Czernica na rok 2013.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 18 do protokołu.

14/ Nr XIV/151/2012 – ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czernica

Rada  postanowiła  ustalić  wynagrodzenie  dla  Wójta  Gminy  Czernica  w 

wysokości:

– wynagrodzenie zasadnicze – 5.500 zł

– dodatek funkcyjny – 1760 zł



– dodatek specjalny – 2 904 zł

– dodatek za wysługę lat  w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Projekt  uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, wstrzymał się od głosu – 1 radny.  Uchwała stanowi zał.  nr  19 do 

protokołu.

15/  Nr XIV/152/2012 – zmiany uchwały nr XXXVIII/355/2006 z  dnia 26 

października 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica gmina Czernica

Rada Gminy  w dniu 26.10.2006 r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/355/2006 w 

sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego  wsi  Czernica  gmina  Czernica.  W trakcie  prac  planistycznych 

okazało  się,  że  zmianie  uległ  wykaz  terenów  zamkniętych.  W  wyniku 

uzyskanych  informacji,  tereny  Wojskowych  Zakładów  Łączności  nr  2  w 

Czernicy  nie  stanowią  terenów zamkniętych.  Jest  to  sprzeczne  z  ustaleniami 

obowiązującego  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czernica, które było opracowane przy znajomości innych 

uwarunkowań  w  tym  zakresie.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  aby  uzyskać 

zgodność  przedmiotowego   miejscowego  planu  z  ustaleniami  studium, 

niezbędne jest wyłączenie problemowych terenów z obszaru opracowania.

Projekt powyższej uchwały pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 20 do protokołu.

16/ Nr XIV/153/2012 – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego we wsiach Czernica i Ratowice

Projekt uchwały przedstawił i omówił p. Arkadiusz Drajczyk. Poinformował, że 

celem  opracowania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 



przestrzennego we wsiach Czernica i Ratowice jest zmiana ustaleń dotyczących 

układu komunikacyjnego na terenie opracowania zmiany planu.

Projekt powyższej uchwały pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 21 do protokołu.

17/ Nr XIV/154/2012 – podpisania umowy o współpracy ze społecznością 

lokalną Gminy Teguise

Rada  Gminy  wyraziła  wolę  podpisania  umowy   o  współpracy  społeczności 

lokalnej Gminy Czernica i Gminy  Teguise w Hiszpanii.

Projekt powyższej uchwały pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 22 do protokołu.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych – pytań nie przedstawiono.

8. Wolne wnioski i informacje.

Mieszkaniec wsi Czernica p. Daniel Gałka zabrał głos na temat przebiegu Kolei 

Dużych Prędkości przez teren wsi Czernica i wysunął wniosek, aby wznowić 

konsultacje z przedstawicielami Kolei na temat przebiegu tej linii. Stwierdził on, 

że  w niejasny  sposób  została  zmieniona  trasa  linii.  Zabezpiecza  ona  interes 

Wojnowic,  a  w  Czernicy  dość  mocno  ingeruje  w  teren  mieszkaniowy. 

Podkreślił,  że  była  ustalona  wersja  kompromisowa,  która   przebiegała  przez 

tereny rolne.

Sekretarz Gminy odczytał pismo z KDP w Warszawie w sprawie ostatecznego 

przebiegu tej linii i jest on niekorzystny dla mieszkańców Czernicy.

Radna Katarzyna Moroz zaznaczyła, że ustalono wariant tzw. czerwoną kreskę, 

ale tego wariantu nie przyjęli mieszkańcy Czernicy.

Przewodniczący  Rady  podkreślił,  że  konsultacje  były  i  powinny  być 

prowadzone w Czernicy i Wojnowicach, ale decyzję w sprawie przebiegu linii 



podejmuje Warszawa i to mieszkańcy tych miejscowości muszą się dogadać z 

przedstawicielami KDP.

Sołtys  wsi  Wojnowice  stwierdził,  że  mieszkańcy  Wojnowic  trzy  razy 

wypowiadały się na powyższy temat na konsultacjach społecznych.

Pani Katarzyna Gałka  stwierdziła, iż oczekuje od władz Gminy zaangażowania 

w mediacje odnośnie przebiegu linii KDP.

Wójt  Gminy  odpowiadając   zaznaczył,  że  przebiegiem  tej  linii  jest 

zainteresowana niewielka grupa mieszkańców Czernicy i Wojnowic. Każda ze 

stron  prezentuje  swoje  interesy  i  nie  widać  woli  dogadania  się.  Były  dwa 

warianty przebiegu linii, wybrany został trzeci wariant, który wziął pod uwagę 

protesty   mieszkańców i  warunki  techniczne  przeprowadzenia  linii.   Gmina 

prosiła,  aby ustalając przebieg linii  przedstawiciele  KDP wzięli  również pod 

uwagę istniejącą zabudowę mieszkaniową i miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Czernica i Wojnowice.

Radna  Halina  Popiołek  zwróciła  się  z  prośbą,  aby  zakończyć  dyskusję  na 

powyższy temat,  gdyż  Rada nie  będzie  podejmować decyzji  w tej  sprawie. 

Zaznaczyła, że  mieszkańcy Wojnowic jadąc do Warszawy w sprawie przebiegu 

trasy  szybkiej  kolei   powinni   powiadomić  o  tym mieszkańców  Czernicy  i 

ustalić wspólne stanowisko.

9. Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 13.35, zamknął obrady Rady.

                                                                               Protokołowała

                                                                             Barbara Listwan


