
PROTOKÓŁ NR XV

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 12 kwietnia 2012 r.

1. Obrady  nadzwyczajnej  sesji,  zwołanej  na  wniosek  Wójta  Gminy 

Czernica,  otworzył   Przewodniczący  Rady,  powitał  Radnych  i  wszystkich 

zebranych.  Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził  prawomocność  obrad  – 

obecni  byli  wszyscy  radni.  Lista  obecności  radnych  i  sołtysów  stanowi 

odpowiednio: zał. nr  1,  zał. nr 2 do protokołu.

2. Porządek  obrad  został  przyjęty  14  głosami  i  stanowi  zał.  nr  3  do 

protokołu.

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

4. Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy p. 

Zofia  Gębala  wręczyła  nowo-wybranemu  radnemu,  w  wyborach 

uzupełniających,   Jerzemu Misztalowi  zaświadczenie o wyborze na radnego 

Gminy Czernica oraz złożyła gratulacje i życzyła owocnej pracy. Zaświadczenie 

o wyborze stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Nowo-wybrany radny złożył uroczyste ślubowanie. Odczytał rotę ślubowania: 

Ja  Jerzy Misztal Radny Gminy Czernica „Wierny Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, ślubuję uroczyście, obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 

uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” oraz dodał 

Tak mi dopomóż Bóg. Rota ślubowania stanowi  zał. nr 5 do protokołu.

5. Rada  podjęła uchwały w sprawie:

1/ Nr XV/155/2012 – zaciągnięcia kredytu

Projekt  uchwały  przedstawiła  i  omówiła  p.  Skarbnik.  Stwierdziła,  iż 

zaciągnięcie  kredytu  w  wysokości  5  mln  zł  jest  konieczne  ze  względu  na 

zachowanie  płynności finansowej Gminy.

Rada  postanowiła  zaciągnąć  kredyt  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu 

budżetu  Gminy  w  roku  2012  oraz  na  spłatę   rat  wcześniej  zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.



Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w latach 2013-2019.

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.

2/ Nr XV/156/2012 – skargi Wiesława Bańbuły na działalność Wójta Gminy 

Czernica

Na  zlecenie  Przewodniczącego  Rady,  Komisja  Zagospodarowania 

Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  dnia  27  marca  2012  r. 

rozpatrzyła  skargę  Pana  Wiesława  Bańbuły  na  działalność  Wójta  Gminy 

Czernica  w  przedmiocie  remontu  drogi  –  ulicy  Rubinowej  w  miejscowości 

Kamieniec Wrocławski i po zapoznaniu się z n/w wyjaśnieniami postanowiła jej 

nie uwzględnić.

Ulica  Rubinowa  jest  to  sięgacz  ul.  Łąkowej  o  długości  150m,  przy  której 

wybudowane są dwa budynki mieszkalne. Posiada ona nawierzchnię gruntową, 

częściowi  utwardzoną  tłuczniem.  Posiada  również  wybudowane  oświetlenie 

drogowe. Ulica ta nie znalazła się do tej pory w priorytetach remontu dróg ze 

względu na możliwości i przyjętą politykę Gminy w tym zakresie.

Pan Wiesław Bańbuła wnioskował parokrotnie o remont drogi ul. Rubinowej w 

Kamieńcu Wrocławskim i na swoje pisma otrzymywał odpowiedzi.

Należy zaznaczyć, że Pan Wiesław Bańbuła z rodziną, jak i jego sąsiad nie są 

zameldowani  na  terenie  Gminy  Czernica.  Nie  dopełnił  również  niezbędnych 

formalności  podatkowych po zakończeniu budowy domu i obecnie płaci tylko 

zaliczkowo podatek za powierzchnię budynku oraz za grunt – razem ok. 500 zł 

rocznie ( koszt energii elektrycznej oświetlenia drogowego jednego obwodu, tj. 

ul. Łąkowej, ul. Rubinowej, i ul. Wąskiej wynosi miesięcznie ok. 590 zł – dane 

z listopada 2011 r.).

Skarżący wskazał, że wybudował z sąsiadem wodociąg i przekazał Gminie – 

jest  to  sytuacja  standardowa  na  terenie  Gminy.  Wskazał  również,  że 

partycypował  w  kosztach  budowy  kanalizacji  sanitarnej,  sieci  gazowej  i 



energetycznej, które zostały przekazane Gminie. Nie są to informacje rzetelne. 

Kanalizację  budowała  Gmina,  przy  udziale  społecznego  komitetu  budowy 

kanalizacji, którego jednym z wielu członków był skarżący. Gmina natomiast 

nie posiadała i nie posiada własnej sieci gazowej i energetycznej.

Pan W. Bańbuła wskazał, że w swoim piśmie do Gminy wystąpił o przydział 

tłucznia  i  że  samodzielnie  z  sąsiadem  chcieli  zapewnić  robociznę.  Z 

załączonego pisma, ani w jednym zdaniu nie wynika taka chęć Natomiast  w 

odpowiedzi na omawiane pismo uzyskał informację o możliwości pozyskania 

kruszywa,  przy   deklaracji  mieszkańców o  udziale  własnym robocizny  i  po 

zakończeniu procedury przyznawania tłucznia zameldowanym mieszkańcom w 

pierwszej  kolejności.  Niestety  w swoim kolejnym piśmie,  które  wpłynęło do 

Urzędu Gminy 07 marca 2012 r. Pan W. Bańbuła nadal nie wspomina o takowej 

deklaracji i chęci pozyskania kruszywa.

Odnośnie ul. Łąkowej  wnioskodawca uzyskał informację o przeprowadzonym 

remoncie doraźnym w 2011 r. oraz o planowanych robotach przebudowy wału 

przeciwpowodziowego i związaną z tym niecelowością podejmowania obecnie 

nawet działań projektowych.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, Rada Gminy Czernica poparła stanowisko 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i 

postanowiła  nie  uwzględnić  skargi   Pana  Wiesława  Bańbuły  na  działalność 

Wójta Gminy Czernica w przedmiocie remontu  drogi -  ulicy Rubinowej  w 

miejscowości Kamieniec Wrocławski. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady -uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu  udział  wzięło  15  radnych,  za  przyjęciem uchwały  głosowało  14 

radnych,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosu.  Uchwała  stanowi  zał.  nr  7  do 

protokołu.

3/  Nr XV/157/2012 –  przyjęcia  „Programu usuwania azbestu i  wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”

Projekt uchwały przedstawił i omówił Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, że w dniu 14 



lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009-2032”. Podstawowym celem tego Programu jest oczyszczenie do 

roku 2032 terytorium Polski  z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów 

zawierających azbest, wyeliminowanie powodowanych azbestem negatywnych 

skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a ponadto sukcesywna likwidacja 

oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, 

do  spełnienia  wymogów  ochrony  środowiska.  Zadania  przewidziane  w 

Programie są realizowane na trzech szczeblach: centralnym (Rada Ministrów, 

minister  właściwy  ds.  gospodarki),  wojewódzkim  (wojewoda,  samorząd 

województwa),  lokalnym  (samorząd  powiatowy  i  samorząd  gminny).  W 

związku  z  powyższym  na  gminy,  powiaty  i  województwa  nałożony  został 

obowiązek  opracowania  „Programów  usuwania  azbestu  i  wyrobów 

zawierających  azbest”.  Nadzór  nad  realizacją  programu  sprawuje  właściwy 

wojewoda.  W  roku  2008  został  opracowany  przez  specjalistyczną  firmę 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Czernica”,  który  zawiera  również  inwentaryzację  wyrobów  azbestowych. 

Dokument  ten  w  sposób  przejrzysty  ujmuje  zagadnienia  ściśle  związane  z 

realizacją  nałożonych  na  gminę  obowiązków.  Wskazuje  m.in.  jego  cele  i 

zadania, ramy prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie w odniesieniu 

do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie miasta i gminy. Biorąc pod 

uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do 

realizacji.  Pozwala  ona  na  ubieganie  się  o  środki  zewnętrzne  na  usuwanie 

azbestu.

Projekt powyższy pozytywnie zaopiniowały 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 8 do protokołu.

Rada  postanowiła  zająć  stanowisko  w  sprawie  przebiegu  linii  Kolei 

Dużych Prędkości przez teren Gminy Czernica. Dyskusja na ten temat odbyła 

się na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.



Sołtys wsi Wojnowice zwrócił się do radnych z prośbą, aby nie zajmowali w tej 

sprawie stanowiska – pismo sołtysa stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Wójt  Gminy   zripostował,  iż  takie  stanowisko  należy  zająć  ze  względu  na 

powstały w tej sprawie konflikt pomiędzy Czernicą i Wojnowicami oraz ochronę 

interesu obu miejscowości. Podkreślił, że Rada ma świadomość, że decyzja w 

sprawie przebiegu linii szybkiej kolei nie należy do Gminy.

Wójt Gminy stwierdził, że ze względów społecznych należy zająć stanowisko i 

przyjąć tzw. wariant 9  przebiegu linii KDP przez teren Gminy Czernica.

Powyższe stanowisko Wójta poparło 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu.

6. Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 14.50, zamknął obrady Rady.

                                                                              Protokołowała

                                                                            Barbara Listwan


