PROTOKÓŁ NR XII
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 29 listopada 2011 r.
1.

Obrady, o godz. 10.00, otworzył Przewodniczący Rady, powitał Radnych,

Sołtysów, Wójta Gminy, przybyłych Gości i pracowników Urzędu; na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecna była radna Elżbieta
Szymańska – lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiedznio:
zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3 do protokołu.
2.

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady. Został on zmieniony

w następujący sposób:
punkt 6 – „Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:” przyjął następujące
brzmienie:
1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2011 rok,
2/ wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w
latach 2011-2020,
3/ określenia na rok 2012 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica
wysokości stawek podatku od nieruchomości...,
4/ określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
5/ obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2012 rok,
6/ podatku leśnego na 2012 rok
7/ ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
8/ ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka,
Wojnowice i Dobrzykowice,
9/ wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie
rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
10/ Rozcnego Programu współpracy Gminy Czernica z organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...,
11/ zatwierdzenia opłat za pobieranie wody z wodociągu gminnego i opłaty
abonamentowej oraz za odprowadzanie ścieków.
Pozostałe punkty porządku obrad pozostały bez zmian.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty 13 głosami, 1 radny wstrzymał się od
głosu – stanowi on 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,

w którym zwrócił uwagę na wydane zarządzenia, wyniki z postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego, przetargi na sprzedaż działek oraz sprawy
różne. Szczegółowe sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu.
5.

Interpelacje i zapytania radnych – nie wpłynęły.

6.

Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie:

1/ Nr XII/114/2011 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2011 rok
Projekt budżetu przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. Zmian dokonano na
podstawie:
1/ pisma Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazania kwoty 370.604 zł
tytułem pomocy na budowę kanalizacji sanitarnej - I etap w Nadolicach Wlk.
2/ umowy w sprawie udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy
finansowej na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
Ratowicach” - pomniejszono o 11.500 zł uprzednio zaplanowaną kwotę 35.000
zł na kwotę 23.500 zł – faktycznej pomocy w 2011 r.
3/ analizy wniosków o płatność zadań dofinansowywanych ze środków
Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczących zadań w zakresie budowy świetlicy
w Wojnowicach – I etap i budowy świetlicy w Chrząstwaie – pomniejszono
kwotę zaplanowaną – 510.000 zł o 235.000 zł do kwoty w wysokości 265.000
zł – możliwej do uzyskania w 2011 r.
4/ powiększenia dochodów o łączną kwotę 205.000 zł z tytułu:
– opłat planistycznych i adiacenckich – 140.000 zł
– opłat dot. ochrony środowiska – 60.000 zł
– 5.000 zł dochodów wypracowanych przez SP w Dobrzykowicach.
5/ pomniejszenia wydatków o łączną kwotę 732.700 zł
6/ powiększenia wydatków o łączną kwotę 1.091.800 zł

7/ przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne kwoty 59.900
zł w dziale 801 w zakresie modernizacji budynku Przedszkola w Czernicy.
p. Skarbnik poinformowała, iż proponuje się zaplanować:
– na podstawie umowy zawartej między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a
GOPS w Czernicy kwotę 30.000 zł na wolontariat,
– kwotę 8.000 zł na zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w
Nadolicach Wlk. Zestaw ten jest dofinansowywany przez PZU, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska. Ogólna wartośc sprzętu wyniesie 53.000 zł.
- Rada Sołecka wsi Wojnowice i radna Wojnowic Katarzyna Moroz wysunęli
wniosek, aby środki z funduszu sołeckiego niewykorzystane w 2011 r.
przeznaczyć na zakup 1-szego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Wojnowicach w kwocie 4.500 zł.
Powyższy wniosek i zaproponowane zmiany przegłosowano 14 głosami.
Budżet po zmianach wyniesie:
– Dochody: 34.658.092,43 zł, w tym dochody bieżące: 30.964.102,43 zł,
dochody majątkowe: 3.693.990 zł;
– Wydatki: 37.717.485,43 zł, w tym wydatki bieżące: 30.661.191,43 zł, wydatki
majątkowe: 7.056.294 zł.
– Przychody – 4.330.000 zł.
– Rozchody – 1.270.607 zł
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i
stanowi zał. nr 6 do protokołu.
2/ Nr XII/115/2011 – wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Czernica w latach 2011 – 2020
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. Przedłożyła Radzie
wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2011 – 2020, wykaz
realizowanych przedsięwzięć oraz objaśnienia do zmian w wieloletniej
prognozie i wykazie przedsięwzięć.

Zmian dokonano:
- ze względu na zmiany budżetu Gminy – uaktualniono kwoty do wysokości
zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach,
- powiększenia wydatków na zadania:
1.

budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wlk. o kwotę 140.000 zł,

2.

budowę kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej o kwotę
4.000 zł,

- w związku z przesunięciem finansowania inwestycji na rok 2012
pomniejszono limity wydatków na 2011 rok na zadania:
1. budowę świetlicy w Chrząstawie Wlk. o kwotę 44.500 zł
2. budowę świetlicy w Ratowicach - kwotę 272.000 zł zaplanowano w rozbiciu
na 50.000 zł w roku 2011 oraz pozostałą kwotę w 2012 r., ze względu na
opóźnienia w wykonaniu prac.
- ze względu na pomniejszenie kwoty wydatków do 21.650 zł na budowę
kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach z powodu zlecenia zadania w tej kwocie.
Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje
Rady.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych ( radny Piotr Zakręta opuścił obrady Rady
– uprzednio usprawiedliwił się u Przewodniczącego Rady).
Uchwała została przyjęta 13 głosami i stanowi zał. nr 7 do protokołu.
3/ Nr XII/116/2011 – określenia na rok 2012 obowiązujących na obszarze
Gminy Czernica

wysokości stawek podatku od nieruchomości i

wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku, a także
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości
stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od
tej opłaty.
Wysokość stawek podatkowych od nieruchomości zaproponowały Komisje
Rady na wspólnym posiedzeniu

i pozytywnie je zaopiniowały. Są one

następujące:
1. od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1m2
powierzchni.
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
– 4,33 zł od 1 ha powierzchni.
c/ pozostałych, w tym

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41
zł od 1m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł

od 1 m2 powierzchni

użytkowej.
d/ związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
e/ pozostałych, w tym w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,45
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości.
Określono opłatę targową w wysokości:
- z samochodu osobowego, straganu, stołu – 25 zł
- z innego samochodu niż osobowy, przyczepy – 35 zł.
Radna Magdalena Brandys wysunęła wniosek, aby od gruntów pozostałych, w
tym

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego ustalić stawkę podatku w
wysokości 0,42 zł od 1m2 powierzchni.
Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw – 3, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Rada postanowiła zwolnić z podatku od nieruchomości budynki, budowle i
grunty wykorzystywane wyłącznie do celów działalności komunalnej,
sportowej, kulturalnej, oświatowej oraz do celów przeciwpożarowych.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu.
4/ Nr XII/117/2011 – określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica
oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku.
Komisje Rady wysunęły wniosek, aby stawki

podatku od środków

transportowych pozostawić na poziomie ubiegłego roku.
Rada jednogłośnie poparła wniosek Komisji.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu.
5/ Nr XII/118/2011 - obniżenia w roku 2012 ceny skupu żyta za pierwsze
kwartały roku 2011 przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Czernica.
Komisje Rady wysunęły wniosek, aby obniżyć cenę skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały roku 2011 przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
2012 rok na obszarze Gminy Czernica, ogłoszoną przez GUS, z kwoty 74,18 zł
za 1q do kwoty 60 zł za 1q.
Rada jednogłośnie poparła wniosek Komisji.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 10 do protokołu.
6/ Podatek leśny
Komisje Rady wysunęły wniosek, aby

przyjąć stawkę GUS średniej ceny

sprzedaży drewna ( 186,68 zł za 1 m3) jako podstawę do naliczania podatku
leśnego.
Rada jednogłośnie poparła wniosek Komisji i przyjęła stawkę GUS średniej
ceny sprzedaży drewna jako podstawę do naliczania podatku leśnego.
7/ Nr XII/119/2011 - zarządzenia w roku 2012 poboru podatku od
nieruchomości, leśnego, rolnego, opłaty targowej w drodze inkasa na
obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Inkasentami do poboru powyższych podatków Rada wyznaczyła sołtysów oraz
ustaliła wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od zebranych
wpływów pieniężnych.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu.
8/ Nr XII/120/2011 - ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała,
Chrząstawa Wielka, Wojnowice i Dobrzykowice
Z wnioskiem o nadanie nazw ulic, które stanowią własność Gminy Czernica
oraz własność prywatną wystąpili bezpośrednio

zainteresowani właściciele

gruntów oraz mieszkańcy Chrząstawy Małej, Chrząstawy Wielkiej, Wojnowic i
Dobrzykowic.
Projekt nazw ulic zaopiniowały pozytywnie wszystkie Komisje Rady.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu.
9/ Nr XII/121/2011 - wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o
opracowanie rządowego programu

systematycznego pogłębiania koryta

rzeki Odry
Rada postanowiła poprzeć apel Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i
zwrócić się do Premiera i członków rządu RP o pilne opracowanie, przyjęcie i
wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki
Odry na odcinku od jej górnego biegu na granicy południowej kraju aż po ujście
rzeki.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali
wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 13 do protokołu.
10/ Nr XII/122/2011 - Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, na 2012 rok.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje
Rady.
Rada, w trakcie dyskusji, określiła kwotę jaką przeznaczy na realizację zadań
nakreślonych przez stowarzyszenia.
p. Skarbnik poinformowała, iż w projekcie budżetu Gminy Czernica na rok
2012, na powyższy cel, jest przeznaczona kwota w wysokości 255.000 zł.
Za przyjęciem tej kwoty głosowało 4 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się od
głosu 5 radnych.
Radna Magdalena Brandys wysunęła wniosek, aby na realizację powyższych
zadań przeznaczyć kwotę 250.000 zł.

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw – 3, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Radna Marcinów-Maciejczyk zwróciła uwagę, by komisja rozpatrująca projekty,
nie powielała zadań poszczególnych stowarzyszeń.
Przewodniczący Rady podkreślił, że wszystkie działania stowarzyszeń są
skierowane do mieszkańców całej gminy i należy mieć tego świadomość. Na
zewnątrz jesteśmy oceniani bardzo pozytywnie.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, przeciw – 1, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi zał.
nr 14 do protokołu.
11/ Nr XII/123/2011 – zatwierdzenia opłaty za pobieranie wody z wodociągu
gminnego i opłaty abonamentowej oraz za odprowadzanie ścieków
Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica postanowiono
przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf za pobieranie wody z
wodociągu gminnego, opłaty abonamentowej oraz za odprowadzanie ścieków o
1 rok, tj. do końca 2012 roku.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych - uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu.
7.

Przewodniczący Rady złożył informację o dokonanej analizie oświadczeń

majątkowych. Poinformował, że w terminie złożono 14 oświadczeń, w których
stwiedzono drobne uchybienia.
Oświadczenia zostały przekazane do Pierwszego Urzędu Skarbowego we
Wrocławiu.
Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
8.

Odpowiedzi na zapytania radnych – pytań nie przedstawiono.

9.

Wolne wnioski i informacje:

1/ przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Andrusyn przedstawiła
pismo Dyrektora Szkoły w Kamieńcu Wr. w sprawie wykonania chodnika do
Gimnazjum w Kamieńcu Wr. i rozpoznanie cenowe zadania.
Przypomniała, że była aprobata Rady na tę inwestycję. Zaproponowała, aby z
decyzją o przyznanie środków wstrzymać się do posiedzenia Komisji Budżetu i
Finansów, na którym będzie analizowany budżet Szkoły w Kamieńcu W. i być
może znajdą się pieniądze na ten cel.
p. Skarbnik podkreśliła, że logicznym jest, by zaplanować to zadanie na 2012
rok.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Oświaty... i poparła jeszcze raz wniosek
w sprawie budowy chodnika. Zaproponowała przeznaczyć na ten cel w budżecie
Gminy na 2011 r. kwotę 20.000 zł.
W trakcie dalszej dyskusji Dyrektor Szkoły w Dobrzykowicach zaznaczyła, że
Szkole w Dobrzykowicach zabrano 30.000 zł na chodnik z powodu braku
środków.
Dyrektor Gimnazjum w Czernicy wyszła z propozycją, by zakończyć jedno
zadanie i zaczynać następne. Są pilne inwestycje, np. zmiana ogrzewania,
termomodernizacja, oklamrowanie pękniętej ściany

budynku szkoły w

Czernicy.
Radna Magdalena Brandys stwierdziła, że grudzień nie jest dobrym czasem na
budowę chodnika, w przyszłym roku można uwzględnić chodnik w budżecie
szkoły w Kamieńcu Wr.
2/ Radna Wiesława Wolska zapytała, kiedy zostaną ustawione znaki
ograniczajęce tonaż na skrzyżowaniu ul. Cichy Kącik i ul. Polnej w Kamieńcu
Wr..
Odpowiadając, Sekretarz Gminy stwierdził, iż musi zostać przeprowadzona w
tej sprawie konsultacja z sołtysem i radą sołecką wsi Kamieniec Wr.
3/ Mieszkaniec wsi Czernica p. Ryszard Maćków zwrócił się z prośbą o
uprzątnięcie piachu na ul. Wojska Polskiego w Czernicy, gdyż zapycha on
studzienki kanalizacyjne.

Należy powyższą sprawę zgłosić na sesji Rady Powiatu, gdyż jest to droga
powiatowa ( w Czernicy mieszka radny z Rady Powiatu).
4/ Sołtys wsi Chrząstawa Mała zgłosił problem odpadania tynku i zawilgocenia
ścian w świetlicy w Chrząstawie Wlk.
5/ Radny Władysław Baszczij podniósł temat przyłączenia osiedla w Czernicy
do kanalizacji.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że jest zlecony projekt, na wiosnę będzie wykonana
przepompownia koło szkoły w Czernicy. Włączenie kanalizacji sanitarnej z
poszczególnych bloków do pompowni leży w gestii wspólnoty mieszkaniowej.
6/ Sołtys wsi Wojnowice zaprosił Radę

do zwiedzenia wyremontowanej

świetlicy wiejskiej w Wojnowicach.
10.

Na tym, o godz. 13.45, Przewodniczący Rady zamknął obrady Rady.
Protokołowała
Barbara Listwan

