
PROTOKÓŁ NR XVI

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 15 maja 2012 r.

1. Obrady  nadzwyczajnej  sesji  Rady  otworzył  Przewodniczący  Rady, 

powitał  Wójta  Gminy,  Radnych,  Sołtysów   i  wszystkich  zebranych;  na 

podstawie  listy  obecności  stwierdził  prawomocność  obrad  –  obecni  byli 

wszyscy radni. Lista obecności radnych i sołtysów stanowi odpowiednio: zał. nr 

1  i  zał. nr 2 do protokołu.

2. Na wniosek Wójta Gminy zaproponowany porządek obrad rozszerzono  w 

punkcie  4 – „Rozpatrzenie  projektów uchwał  w sprawie:”  o podpunkt   4  w 

brzmieniu:

-    4 -  4/  -   zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 14 

grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia 

jej przedmiotu działania i składu osobowego.

Innych  uwag  do  porządku  obrad  nie  wniesiono.  Zmieniony  porządek  obrad 

został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

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

4. Rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawie:

1/ Nr  XVI/158/2012 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok

Projekt  uchwały  przedstawiła  i  omówiła  p.  Skarbnik.  Zmian budżetu Gminy 

Czernica na 2012 r. dokonano w związku z:

– powiększeniem dochodów budżetu o kwotę 200.000 zł z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych, w związku z deklaracją opodatkowania linii 

400 kV,

–  ustaleniem deficytu Gminy  w wysokości 3.270.900 zł.

Budżet po zmianach wyniesie: dochody – 37.028.332,44 zł, w tym bieżące – 

33.842.782,44 zł, majątkowe – 3.185.550 zł;  wydatki – 40.299.232,44 zł, w tym 

bieżące – 30.702.568,44 zł, majątkowe – 9.596.664 zł; przychody – 5.120.900 

zł; rozchody – 1.850.000 zł.



Projekt  zmian  budżetu  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie 

Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 4 do protokołu.

2/  Nr  XVI/159/2012  -   wprowadzenia  zmian  w  wieloletniej  prognozie 

finansowej Gminy Czernica w latach 2012 – 2021

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. 

Ze  względu  na  zmiany  budżetu  Gminy  Czernica  w  zakresie  planowanych 

dochodów, wydatków i deficytu uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z 

uchwalonym budżetem po zmianach.

Projekt  powyższy  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie  Komisje 

Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 5 do protokołu.

3/ Nr XVI/160/2012 – zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: 

„Związek Międzygminny Ślęza-Oława”

Zmiana  statutu   w/w  Związku  wiąże  się  z  przyjęciem  do  Związku 

Międzygminnego  Ślęza-Oława   Gminy  Domaniów.  Ponadto,  zgodnie  z 

przepisami  art.  3  ust.  2A ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, gminy zrzeszone w Związku mogą przekazać 

związkowi  prawa  i  obowiązki  gmin  w  zakresie  gospodarowania  odpadami 

komunalnymi, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego. W związku z tym, 

gminy  będące  członkami  Związku  Międzygminnego  wyraziły  zamiar 

przekazania Związkowi  w/w praw i obowiązków, co pozwala na uszczelnienie 

systemu  i  ograniczenie  tzw.  „turystyki  odpadowej”  oraz  osiągnięcie 

odpowiednich  poziomów recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i 



odzysku innymi metodami.

Przekazanie  przez  gminy  do  Związku  powyższych  praw  i  obowiązków 

powoduje konieczność dokonania stosownych zmian w Statucie Związku.

Projekt  powyższy  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie  Komisje 

Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 6 do protokołu.

4/ Nr XVI/161/2012 - zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Czernica z 

dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 

oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego

Projekt miany uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 

2010 r.  w sprawie powołania Komisji  Budżetu i  Finansów oraz ustalenia  jej 

przedmiotu działania i składu osobowego został pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i 

stanowi zał. nr 7 do protokołu.

5. W sprawach różnych podjęto następujące tematy:

1/ sołtys wsi Łany poinformował Radę o stanie technicznym ul. Odrzańskiej w 

Łanach – jest on bardzo zły. W 1989 r. część tej ulicy była wykonana w asfalcie. 

Druga część drogi i  pobocza  były utwardzane tłuczniem. W obecnej  chwili 

droga jest dziurawa, nieprzejezdna i do tego wąska.

2/ sołtys wsi Gajków poinformował, że na ul. Polnej w Gajkowie brakuje 4 lamp 

ulicznych – przy wyjeździe na ul. Wrocławską i dochodzi do wypadków.

3/ Wójt Gminy stwierdził, że w przyszłym roku budżetowym mogą się znaleźć 

znaczne środki na drogi i należy robić projekty remontu dróg.

Jednocześnie wysunął wniosek, aby część środków przeznaczonych na festyny 

przeznaczyć na wykonanie  w/w dokumentacji.



W trakcie  dyskusji  postanowiono przeznaczyć na organizację  festynów – po 

4.000 zł dla każdej miejscowości ( razem 52.000 zł),  38.000 zł przeznaczyć na 

wykonanie dokumentacji projektowej dróg.

Za przyjęciem powyższego głosowało 15 radnych.

3/ Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy wyjaśniła, że podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany w statucie Biblioteki i ogłoszenie jej przez okres 3 

miesięcy  na  tablicy  ogłoszeń,  wiąże  się  z  utworzeniem  filii  biblioteki  w 

Wojnowicach.  Roczny  koszt  utrzymania  filii  to  kwota  ok.  50.000  zł  + 

ogrzewanie

Radny  Paweł  Falkiewicz  zaproponował,  aby  w  świetlicy  wiejskiej  w 

Wojnowicach utworzyć ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych.

6. Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 15.00, zamknął obrady Rady.

                                                                              Protokołowała

                                                                            Barbara  Listwan


