
PROTOKÓŁ  NR  XIX 

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2012 r. 

 

1. Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czernica, zwołanej na wniosek 

Wójta Gminy Czernica, otworzył Przewodniczący Rady, powitał Wójta Gminy, 

Radnych, Sołtysów i Gości przybyłych na sesję; 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. Zaproponowany porządek spotkania został przyjęty bez uwag i stanowi zał. nr 

3 do protokołu. 

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

4. Rada rozpatrzyła projekt i podjęła uchwałę w sprawie: 

 

Nr XIX/179/2012 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok 

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

Skarbnik. Zmiany te dokonano na podstawie: 

1/ podpisanej umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dnia 

17.07.2012 r. i zaplanowania w dochodach budżetu kwoty: 

- 22.659 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Wojnowicach, 

- 23.021 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w Chrząstawie Wielkiej; 

2/ doplanowania kwot dotacji na następujące zadania: 

- 25.000 zł na modernizację świetlicy w Gajkowie, 

- 25.000 zł na modernizację świetlicy w Krzykowie, 

- 30.000 zł na budowę boiska do koszykówki w Chrząstawie Małej; 

3/ w celu sfinansowania w/w zadań rozwiązano rezerwę celową nr 1 w 

wysokości 55.190 zł i przeznaczono środki na realizację projektów.  

4/ pomniejszenia wydatków w wysokości 83.814 zł z następujących zadań: 

- 14.000 zł z budowy boiska sportowego w Chrząstawie Małej, 

- 8.220 zł z budowy boiska sportowego w Chrząstawie Wielkiej, 

- 31.594 zł z budowy sieci c.o. w świetlicy wiejskiej w Gajkowie, 

- 20.000 zł z modernizacji świetlicy w Krzykowie, 

- 10.000 zł z modernizacji świetlicy wiejskiej w Wojnowicach; 

5/ doplanowania na 5 projektów kwoty 264.684 zł, z czego: 



- 31.241 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw w Chrząstawie Wielkiej, 

- 56.594 zł na modernizację świetlicy w Gajkowie, 

- 65.440 zł na modernizację świetlicy w Krzykowie, 

- 39.819 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Wojnowicach, 

- 71.590 zł na budowę boiska do koszykówki w Chrząstawie Małej. 

Budżet po zmianach wynosi: dochody – 36.822.949,44 zł, w tym dochody 

bieżące – 33.485.419,44 zł, dochody majątkowe – 3.337.530 zł. Wydatki 

wynoszą: 40.93.849,44 zł, w tym wydatki bieżące – 30.676.379,44 zł, wydatki 

majątkowe – 9.417.470 zł; przychody – 5.120.900 zł; rozchody – 1.850.000 zł. 

Powyższe zmiany budżetu Gminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

wszystkie Komisje Rady. 

 Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie 

wniesiono. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 10 radnych,  5  - wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 4 

do protokołu. 

5. W sprawach różnych podjęto następujące tematy: 

a/ Rada postanowiła przeznaczyć 10.000 zł dla Rodziny w Kamieńcu Wr. na 

remont budynku mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w wyniku uderzenia 

pioruna. 

Wniosek został przyjęty 15 głosami. 

b/ Radna Wiesława Wolska zaproponowała, aby na stronie internetowej 

Urzędu Gminy zamieścić informację – do kogo zgłaszać sprawę usunięcia  

gniazd szerszeni, os.  

c/  radny Władysław Baszczij  zgłosił problem przekraczania prędkości przez 

samochody ciężarowe na drodze wojewódzkiej 455. Zaproponował 

ograniczenie prędkości dla tych pojazdów do 40 km/h. 

6. Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 15.35, zamknął obrady Rady. 

 

                                                                      Protokołowała 

                                                                    Barbara  Listwan 

 

 

 


