
PROTOKÓŁ Nr XX 

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 26 września 2012 r. 

 

1. Obrady otworzył Przewodniczący Rady,  powitał Zastępcę Wójta, Radnych, Sołtysów i 

wszystkich Gości przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocnośd obrad – obecnych było 14 radnych, nieobecna była radna Anna 

Andrusyn. Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, 

zał. nr 2, zał. nr 3 do protokołu. 

2. Zaproponowany porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady.  Do porządku 

obrad uwagi wnieśli: 

- Zastępca Wójta Gminy  wysunął wniosek, aby porządek obrad rozszerzyd o jeden 

punkt - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Nadolice Małe. 

Wniosek przegłosowano jednogłośnie. 

Głos zabrał radny Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki i zapytał, dlaczego 

ściągnięto z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie studium Gminy Czernica. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przełożenie uchwalenia studium Gminy nie wynikło 

z opieszałości Rady. Jest to bardzo ważna uchwała dla Gminy, radni mieli wątpliwości, 

które należy wyjaśnid i dlatego uchwalenie studium zostało przełożone. 

Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 4 do 

protokołu. 

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

4. Zastępca Wójta Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 

Zapoznał z wydanymi zarządzeniami, przeprowadzonymi przetargami i sprawami 

różnymi – sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

Radna Halina Popiołek zwróciła uwagę, że tablica informacyjna – mapa miejscowości 

z nazwami ulic w Dobrzykowicach jest nieczytelna – jest źle wykonana w stosunku do 

poprzedniej. Widad dobrze jedynie wielkie logo firm. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest to tablica zrobiona bez udziału środków Gminy i 

zwróci uwagę firmie, która  wykonała tablicę. 

Sołtys wsi Łany poinformował, że podobna tablica informacyjna w Gajkowie przy 

cmentarzu jest źle ustawiona.  

Innych uwag do sprawozdania nie wniesiono. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący Rady odczytał pismo przewodniczącego Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego… Rady  Piotra Zakręty, w którym  wyjaśnił wątpliwości związane z  

pracą nad projektem zmiany studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czernica – pismo stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

W trakcie dyskusji głos zabrali: 

- radna Katarzyna Moroz zapytała, czy Komisja Zagospodarowania Przestrzennego… 

zapoznała się z  opinią Komisji Urbanistycznej Gminy Czernica na temat projektu 

studium Gminy.   



- p. Piotr Golus – Sekretarz Komisji Urbanistycznej przedstawił zadania Komisji; 

zaznaczył, że Komisja  wydaje  opinie, które  dla projektantów nie są wiążące. Nie ma 

narzędzia prawnego, które wymusi na projektancie uwzględnienie uwag Komisji. 

- Przewodniczący Rady stwierdził, że już na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady wynikły wątpliwości, które należało wyjaśnid i stąd oddalono uchwalenie zmiany 

studium Gminy. Radni chcieli mied czas do przemyślenia i zastanowienia się nad 

projektem. 

Na spotkaniu nieoficjalnym radnych  odbyła się rozmowa na temat projektu studium i 

większośd pytao nie znalazła odpowiedzi. Zaznaczył, że jest to bardzo ważna uchwała 

dla gminy i wszystkie wątpliwości należy rozwiad. 

 - przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego… wyjaśnił, iż chciał 

wykazad w przedłożonym Radzie  piśmie różnice między obecnym studium a 

projektem zmiany studium. Podkreślił, że mieszkaocy gminy czekają na nowe 

studium. Należy niezwłocznie zwoład posiedzenie Komisji i  omówid dokładnie projekt 

zmiany studium. 

- radny Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki zapytał, czy to prawda, że nie wszyscy 

uiszczają opłatę planistyczną i opłatę adiacencką? 

- Zastępca Wójta wyjaśnił, że  w/w opłaty są naliczane w stosunku do wszystkich. 

- p. Arkadiusz Drajczyk zaznaczył, że w projekcie studium  zwiększone zostały tereny  

inwestycyjne i mieszkaniowe – jest to proces nieunikniony. Bez uchwalenia nowego 

studium nie można uchwalid miejscowych planów, które muszą byd zgodne ze 

studium.  

- radna Sabina Jasioska podkreśliła, że radni nie byli przygotowani do podjęcia 

uchwały w sprawie studium. Wyłączenie  dodatkowo 16 tyś. działek pod zabudowę 

mieszkaniową nie jest korzystne dla Gminy, która musi te tereny uzbroid, zapewnid 

komunikację itp. 

- radna Halina Popiołek stwierdziła, że w chwili obecnej dalszą dyskusję należy 

zakooczyd; radnych wprowadzono w błąd, a studium należy uchwalid w sposób 

świadomy 

- Przewodniczący Rady  poinformował, że spotkał się z projektantem studium p. 

Markiem Woźniakiem, by wyjaśnid wątpliwości. Radzie Gminy nie chodzi o to, by 

zniweczyd pracę nad projektem studium, ale zabezpieczyd w nim interes Gminy. 

6. Rada zatwierdziła wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2012 roku. 

Wszyscy radni zapoznali się z wykonaniem dochodów i wydatków Gminy,  z częścią 

opisową wykonania budżetu Gminy, wykonaniem budżetu wszystkich jednostek 

organizacyjnych Gminy. 

Pani Skarbnik odczytała  uchwałę nr V/187/2012 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 września 2012 r. w sprawie opinii o 

przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy za I półrocze 2012 r. – jest to opinia pozytywna z uwagami.  Stanowi ona zał. 

nr 7 do protokołu. 

Zwróciła szczególną uwagę na zobowiązania Gminy, które na dzieo 30.06.2012 r. 

wyniosły 2.603.980,53 zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 



774.837.67 zł, z tego kwota 181.730,60 są to zobowiązania z roku 2011, a kwota 

593.107,07 zł są to zobowiązania z roku bieżącego. 

Wskaźnik zobowiązao długoterminowych do rocznego planu dochodów Gminy 

wyniósł na dzieo 30.06.2012 r.  32,74%. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i 

pożyczek oraz poniesionych odsetek do planowanych dochodów wyniósł  4,46%. 

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad 

wydatkami bieżącymi wyniósł 1.931.126,53 zł. 

Rada nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu Gminy Czernica za I półrocze 

2012 roku. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za zatwierdzeniem wykonania budżetu 

Gminy Czernica głosowali wszyscy radni – stanowi ono zał. nr 8 do protokołu. 

7. Rada spotkała się z przedstawicielem Związku Międzygminnego Ślęza-Oława p. 

Jackiem Krasickim celem omówienia spraw dotyczących odbioru śmieci z terenu 

Gminy Czernica. 

p. J. Krasicki przypomniał, iż Związek prowadzi za Gminę Czernica gospodarkę 

odpadami komunalnymi. Jest obecnie w fazie przygotowywania kompletu uchwał i 

wyliczeo opłat za odbiór śmieci. Do kooca października br. analiza taka będzie gotowa 

i Związek przekaże dane do Gminy. 

Stawkę podatku śmieciowego będzie uchwalał Związek i będzie ona zróżnicowana dla 

poszczególnych gmin należących do Związku. Musi byd uchwalona  do kooca 

bieżącego roku. W tym celu jest utworzona tzw. grupa robocza, w skład której 

wchodzą przedstawiciele gmin należących do Związku. Analiza ekonomiczna zostanie 

przedstawiona każdej gminie. Będzie ścisła współpraca Związku z gminami. Gminy 

będą również zapoznane z dokumentacją przetargową. 

Przetarg na wywóz odpadów  komunalnych, jeden dla  wszystkich  gmin,    odbędzie 

się w styczniu 2013 r.  i będzie ogłoszony  na okres 3 lat. 

Sołtys wsi Dobrzykowice wyraził niepokój mieszkaoców, że przetarg na wywóz śmieci 

wygra duża firma, która będzie zatrudniad podwykonawców, a każdy z nich będzie 

generował koszty. Mieszkaocy chcą, aby ich pieniądze były wydawane w sposób 

racjonalny. 

p. J. Krasicki poinformował, że przepisy prawne nie regulują powyższej sprawy.  

Ponadto stwierdził, że Związek będzie zatrudniał maksymalnie 12 pracowników, więc 

na gminę przypada 1 pracownik. Dlatego opłata za wywóz śmieci będzie mniejsza o 3-

4 zł w stosunku do tego, gdyby gmina sama prowadziła gospodarkę śmieciową. 

Poruszono  również problem egzekwowania opłat, także od osób zamieszkałych, a nie 

zameldowanych na terenie gminy. 

p. J. Krasicki poinformował, iż każdy mieszkaniec musi złożyd deklarację, ile osób 

zamieszkuje na posesji. Związek będzie próbował stosowania różnych metod, by 

dojśd do faktycznej liczby mieszkaoców. 

Radna Katarzyna Moroz zapytała, czy będzie wywożony również gruz budowlany? 

Pani Małgorzata Dąbrowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą, gmina odpowiada za 

odpady komunalne, a nie budowlane. Po wejściu w życie ustawy, wszystkie odpady 

komunalne są własnością gminy i za nie ustalona zostanie stawka opłaty śmieciowej. 



Przedstawiciel Związku zapewnił, iż nie ma obaw, by Związek do 1 lipca 2013 r. nie 

zdążył załatwid wszystkich spraw formalnych związanych z gospodarką śmieciową. 

8. Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie: 

 

1/ Nr XX/180/2012 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok 

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

Skarbnik. 

- Po analizie wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku powiększono dochody o 

łączną kwotę 136.100 zł. 

- Kwotę 3.625 zł wprowadzono do dochodów z tytułu stanu początkowego środków 

na osobnym rachunku projektu „Indywidualizacja procesów nauczania dla uczniów 

klas I – III szkół podstawowych. 

- Kwota 1.785 zł doplanowana została jako ostateczne rozliczenie środków na zadanie 

realizowane przez GOPS w Czernicy „Młodzież w działaniu – wolontariat europejski”. 

- Kwotą 44.000 zł powiększono dochody budżetu o środki zwrotu części wydatków 

poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. 

- Zaplanowano w dochodach budżetu środki w wysokości 40.000 zł z rozliczenia 

projektu w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej dla Starostwa i 7 gmin, 

realizowanego w latach 2010-2011. 

- Pomniejszono wydatki budżetu o łączna kwotę 702.900 zł. 

- Przeniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi: 

a/ Nadolice Wielkie w wysokości 3.000 zł przeznaczone na remonty dróg  

przeznaczono na projekt modernizacji ul. Stawowej, 

b/ Kamieniec Wr. w wysokości 10.500 zł przeznaczone na zakup nowych wiat 

przystankowych przeznaczono na remont pomieszczeo po byłej „Kuźni” w Kamieocu 

Wr., 

c/ Dobrzykowice w wysokości 14.000 zł przeznaczone na remonty przepustów 

drogowych przeznaczono na remonty i modernizacje dróg we wsi. 

- Przeniesiono wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach 

w wysokości  9.500 zł. Kwotę 7.000 zł przeniesiono  z wydatków bieżących na 

inwestycyjne, a kwotę 2.500 zł przeznaczono na stypendia za wyniki w nauce. 

- Przeniesiono kwotę 3.750 zł z wydatków inwestycyjnych Przedszkola w Czernicy na 

zakup opału. 

- Powiększono wydatki o łączną kwotę 969.160 zł. 

Budżet po zmianach wyniesie: dochody – 37.099.483,30 zł, w tym dochody bieżące – 

33.701.253,30 zł, dochody majątkowe – 3.398.230 zł. Wydatki – 40.370.383,30 zł, 

wydatki bieżące- 31.355.063,30 zł, wydatki majątkowe – 9.015.320 zł, przychody – 

5.120.900 zł, rozchody – 1.850.000 zł. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W głosowaniu 

udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 9 do 

protokołu. 

 

 



2/ Nr XX/181/2012 – wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Czernica w latach 2012 – 2021 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. Poinformowała, że zmian w 

wieloletnie prognozie finansowej Gminy Czernica dokonano: 

- ze względu na zmiany budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków – 

uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach, 

- w związku z korektą wydatków budżetu: powiększono limit wydatków i zobowiązao 

o kwotę 60.000 zł na zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich; 

powiększono limit wydatków i zobowiązao o kwotę 3.625 zł na zadanie „Projekt 

systemowy dla uczniów kl. I-III z terenu Gminy Czernica”; pomniejszono limit 

wydatków o kwotę 137.900 zł na zadanie „Budowa wysypiska odpadów 

komunalnych…”  i przeniesiono ten limit na 2014 rok. 

Ogółem kwota wydatków majątkowych przeznaczona na realizację przedsięwzięcia 

na rok 2012 wyniesie 7.252.052 zł, limit na wydatki bieżące – 436.831 zł. 

W trakcie dyskusji głos zabrali: 

- radna Sabina Jasioska zapytała, czy w wieloletniej prognozie nie powinny się znaleźd 

inwestycje takie jak: budowa dróg, nowych studni itp. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że obecne studnie głębinowe zabezpieczają wodę dla 20 tyś. 

mieszkaoców ( gmina ma ok. 12 tyś.). Jest decyzja podłączenia wodociągu Gminy 

Czernica z wodociągiem Wrocławia, by dodatkowo zabezpieczyd Gminę w dostawę 

wody, np. w czasie letnich  upałów. 

Ponadto poinformował, że jest koncepcja odprowadzania ścieków do Wrocławia. 

Zadanie to chcemy zakooczyd do 2014 roku. Jest to robione etapami - obecnie jest 

etap projektowania i jest on w zadaniach inwestycyjnych Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. 

Zadania te można ująd w wieloletniej prognozie. 

-  radna Maria Marcinów-Maciejczyk zapytała, czy w wpf Gminy na lata 2012-2021 

mamy środki na infrastrukturę? 

p. Skarbnik wyjaśniła, że w wieloletniej prognozie jest zaplanowana budowa 

kanalizacji sanitarnej i cmentarza komunalnego w Kamieocu Wr.  Można wprowadzid 

inne zadania, jakie Rada określi. 

Innych uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

3/ Nr XX/182/2012 – uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy 

Projekt planu przedstawił i omówił p. Arkadiusz Drajczyk – pracownik Urzędu Gminy 

ds. gospodarki przestrzennej. 

Poinformował, iż plan obejmuje obszar 200 ha i był uchwalony w ubiegłym roku. 

Został on uchylony przez Nadzór Wojewody. Po wyeliminowaniu błędów został 

ponownie wyłożony do publicznego wglądu – nie wpłynęły żądne uwagi. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego projekt powyższy zaopiniowała 

pozytywnie. 



Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

4/ Nr XX/183/2012 – podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Barbara Listwan – główny specjalista ds.. 

rady gminy. Poinformowała, iż zgodnie z nowymi przepisami prawa, Rada musi 

dokonad podziału gminy na okręgi wyborcze do dnia 30 listopada 2012 r.  

Projekt podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze został szczegółowo omówiony 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i pozytywnie przez nie zaopiniowany. 

Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismem Sołtysa wsi Nadolice Małe dotyczącym 

propozycji innego podziału gminy na okręgi wyborcze.  

Sołtys Zdzisław Dobrzaoski zaproponował, aby Nadolice Małe tworzyły wspólny okręg 

wyborczy  z Nadolicami Wielkimi. 

Wniosek Sołtysa poparła radna Wiesława Szandała. 

W myśl powyższego pisma, radni otrzymali drugi projekt podziału Gminy Czernica na 

okręgi wyborcze uwzględniający wniosek sołtysa wsi Nadolice Małe. 

Głos zabrał radny wsi Krzyków Paweł Falkiewicz i  stwierdził, że lepszym 

rozwiązaniem jest  utworzenie  wspólnego okręgu Nadolic Małych i Krzykowa. 

Radna Halina Popiołek stwierdziła, że Dobrzykowice mają liczbę mieszkaoców 

pozwalającą  mied dwa mandaty, bez wsi Krzyków. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że Nadolice Małe i Krzyków mają porównywalną 

liczbę mieszkaoców  i mają równe szanse na mandat. Do tej pory tak było i nikomu to 

nie przeszkadzało. 

Rada przystąpiła do głosowania pierwszego wariantu podziału Gminy na okręgi 

wyborcze, w którym Nadolice Małe i  Krzyków stanowią wspólny okręg wyborczy. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 2 radnych, 

wstrzymało się od głosu 4 radnych. Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

5/ Nr XX/184/2012 – podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Barbara Listwan. Poinformowała, iż 

zgodnie z nowymi przepisami prawa, Rada musi dokonad podziału gminy na obwody 

głosowania w ciągu trzech miesięcy, od podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy 

na okręgi wyborcze. W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały zmieni się 

tylko siedziba obwodowej komisji wyborczej w Chrząstawie Wielkiej – została 

przeniesiona do świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej. Numery obwodów 

głosowania i pozostałe siedziby obwodowych komisji wyborczych pozostają bez 

zmian. 

Projekt powyższy pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 



6/ Nr XX/185/2012 – ustalenia nazw ulic we wsiach Gajków i Wojnowice 

Z wnioskiem o nadanie nazw ulic, które stanowią własnośd prywatną wystąpili 

bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów oraz mieszkaocy Gajkowa oraz 

Wojnowic. 

Projekt powyższy pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

7/ Nr XX/186/2012 – zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadolice Małe 

Projekt uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy p. Marian Zaraś. 

Zebranie Wiejskie wsi Nadolice Małe uchwałą nr 1/2012 z dnia 20.09.2012 r. przyjęło 

Plan Odnowy Miejscowości Nadolice Małe celem poprawy jakości życia mieszkaoców 

i usystematyzowania kierunków rozwoju miejscowości Nadolice Małe. 

Rada postanowiła zatwierdzid powyższy Plan. Pozwoli on na staranie się o środki 

zewnętrzne na realizację  niektórych zadao, jak np. budowa świetlicy wiejskiej. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady. W głosowaniu udział wzięło 13 

radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

9. Odpowiedzi na zapytania  radnych – pytao nie przedstawiono. 

10. Wolne wnioski i informacje 

1/ rodzice dzieci niepełnosprawnych zwrócili się z prośbą o udostępnienie sali do 

zadao sensorycznych, w szkole w Chrząstawie. Rodzice pokryją koszty zatrudnienia 

fizjoterapeuty. 

Rada pozytywnie ustosunkowała się do w/w prośby. 

2/ do radnego Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego skierowano następujące 

pytania i wnioski: 

- Katarzyna Moroz  zwróciła się z prośba o postawienie tzw. AGATKI” przy  

przystanku, przy którym wysiadają dzieci z autobusu szkolnego oraz lustra na 

skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z ul. Czereśniową w Wojnowicach; 

- sołtys Dobrzykowic poinformował, że po otwarciu mostu w Łanach cały ruch będzie 

się odbywał przez Dobrzykowice i Wojnów. Zwrócił się z prośbą, aby uzdatnid drogę 

powiatową w Dobrzykowicach, by przyjęła obciążenie dużego tonażu; 

- Roman Potocki zapoznał zebranych z pracami drogowymi prowadzonymi w Gminie 

Czernica. Stwierdził, że I etap prac zakooczy się do 15 października br. W Gminie 

zostaną wykonane nakładki na drogi – ul. Kolejową w Kamieocu Wr., ul. Stawową w 

Dobrzykowicach, drogę w Gajkowie. Przy szkole w Kamieocu będą malowane pasy i 

zatoka autobusowa. Przy drodze Nadolice – Miłoszyce, dla Wojnowic, będzie 

przystanek na żądanie. 

Projekt przebudowy drogi Dobrzykowice – Chrząstawa będzie skooczony do 15 

stycznia 2013 r. Przy drogach powiatowych  wykonano podcinkę drzew, uzupełniono 

oznakowania, ustawiono lustro w Jeszkowicach, wykonano 400 mb. chodnika w 

Gajkowie. 

- radna Maria Marcinów-Maciejczyk zapytała o wykonanie odwodnienia  przy ul. 

Kolejowej w Kamieocu – wniosek zgłaszała już dawno i do tej pory nic nie zostało 

zrobione. 



p. R. Potocki poinformował, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeostwa, 

odwodnienie będzie wykonane w najbliższym czasie. 

3/ p. Piotr Golus przedstawił  projekt budowlany świetlicy w Nadolicach Małych, 

który został opracowany  w grudniu 2010 r. Koszt budowy według kosztorysu 

wyniesie 1.239.000 zł, w tym roboty budowlane – 600 tyś. zł. Na 50% inwestycji 

można pozyskad środki z zewnątrz. Powierzchnia  świetlicy będzie miała 196 m2 i 

przewidziano pomieszczenia na 50 osób. 

Na następnym posiedzeniu, Komisje przedyskutują, czy złożyd wniosek o dotację. 

4/ radna Sabina Jasioska zaproponowała, aby sołtysi złożyli sprawozdanie, jak 

wykorzystywane są świetlice wiejskie w poszczególnych sołectwach. 

5/ p. Piotr Golus porównał uwarunkowania dotyczące lokalizacji obiektu 

oświatowego w miejscowościach Dobrzykowice i Nadolice Wielkie. Pod uwagę wzięto 

następujące parametry: powierzchnię działek, dostęp do drogi publicznej, dostęp do 

infrastruktury, ustalenia planu miejscowego, charakterystykę terenu, uwarunkowania 

inwestycyjne i instytucjonalne – szczegółowe dane stanowią zał. nr 16 do protokołu. 

6/ radna Katarzyna Moroz  zwróciła się z prośbą, by wysład informację do 

przewoźnika, aby ujął przystanek na żądanie w Wojnowicach. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż wcześniej należy utwardzid zatokę autobusową - jest to 

warunek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. 

7/ Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem p. Danuty Jędrzejczak, zam. W 

Czernicy w sprawie przydziału mieszkania zastępczego. 

Po zapoznaniu się z danymi, z powodu braku wolnego mieszkania, Rada negatywnie 

ustosunkowała się do prośby. 

8/ Sołtys wsi Nadolice Wielkie zgłosił problem związany z wioską internetową w 

Nadolicach Wielkich – od 3 tygodni jest awaria Internetu. 

Rada wysunęła wniosek, aby wyjaśnid tę sprawę. 

9/ Radna Sabina Jasioska wysunęła wniosek w sprawie uporządkowania drogi 

gminnej przy szkole w Czernicy, w stronę boiska. 

11. Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 14.55,  zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

                                                                              Protokołowała 

                                                                            Barbara  Listwan  


