
PROTOKÓŁ  NR XVIII 

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2012 r. 

 

1. Obrady, o godz. 11.00,  otworzył Przewodniczący Rady, powitał Wójta 

Gminy, Radnych, Sołtysów, Gości oraz pracowników Urzędu. Na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad – obecni byli wszyscy radni. 

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

nr 2, zał. nr 3 do protokołu. 

2. Porządek obrad rozszerzono  w pkt. 6 - „Rozpatrzenie projektów uchwał w 

sprawie:” Dodano kolejny podpunkt w brzmieniu: 

6 – 7/ - ustalenia nazwy ulicy we wsi Jeszkowice. 

Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono. Zmieniony porządek obrad 

został przyjęty 15 głosami i stanowi 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. 

Zapoznał zebranych z wydanymi zarządzeniami, przeprowadzonymi 

przetargami i rokowaniami na sprzedaż działek oraz sprawami różnymi. 

Szczegółowe sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu.  Do sprawozdania 

nie wniesiono żadnych uwag. 

5. Interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły do Biura Rady. 

6. Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie: 

 

1/ Nr XVIII/72/2012 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok 

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

Skarbnik. Zmiany te dotyczą następujących działów: 

 w dz. 852, rozdz. 85295 powiększono dochody i wydatki o kwotę 29.301 zł 

dla GOPS w Czernicy na realizację projektu, 



 w dz. 854 doplanowano  30.000 zł tytułem wpłat rodziców za wypoczynek 

letni dzieci, 

 pomniejszono kwotę 50.000 zł do kwoty 30.000 zł przeznaczoną na 

wykonanie sieci wodociągowej, tzw. bajpasu, w Chrząstawie oraz 

przezkazano do płatności przez ZGK Czernica, 

 z dz. 600 przeniesiono wydatki w wysokości 31.086 zł do dz. 710 na 

budowę drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wr., 

przeniesiono wydatki w wysokości 20.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi 

Dobrzykowice przeznaczone na odtworzenie stawu na dz. nr  31/1 i 

zaplanowano je na modernizację systemu drenażowego ul. Sami Swoi - 6.000 

zł oraz na remont przepustów w wysokości 14.000 zł, 

  w dz. 754 przeniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.160 zł zł z 

przeznaczeniem na dotacje celowe w wysokości 440 zł dla OSP w Kamieńcu 

Wr. oraz dla OSP w Nadolicach Wlk. w kwocie 8.720 zł - na zakup sprzętu,  

 pomniejszono wydatki o łączną kwotę 112.500 zł, 

 powiększono wydatki o łączną kwotę 132.500 zł. 

W trakcie dalszej dyskusja Rada przegłosowała wniosek  dot. przesunięcia 

kwoty 30.000 zł z zadań inwestycyjnych Przedszkola w Czernicy na prace 

wewnatrz budynku w ramach remontu bieżącego. 

Powyższy wniosek został przegłosowany jednoglośnie. 

Budżet po zmianach wyniesie: dochody – 36.679.469,44 z, w tym dochody 

bieżące – 33.467.619,44 zł, dochody majątkowe – 3.211.850 zł. Wydatki – 

39.950.369,44 zł, w tym wydatki bieżące – 30.713.769,44 zł, wydatki 

majątkowe – 9.236.600 zł. Przychody – 5.120.900 zł, rozchody – 1.850.000 zł 

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 XVIII/173/2012 – wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Czernica w latach 2012 – 2021 

Projekt wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Czernica w latach 2012 – 2021 przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. Zmiany te 

wprowadzono ze względu na: 

- zmiany budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków. Uaktualniono 

kwoty do wysokosci zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach, 

-  korektę wydatków budżetu związaną z budową cmentarza komunalnego w 

Kamieńcu Wr. - powiększono je o kwotę 31.086 zł. 

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. 

 

3/ Nr XVIII/174/2012 – uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 

Kamieniec Wroclawski, gmina Czernica 

Powyższa uchwała została podjęta w związku z uchwałą Rady Gminy 

Czernica nr VII/40/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie  przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w obrębie Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica. 

Projekt planu obejmuje teren położony przy ul. Studziennej i jest 

wykonywany na zlecenie zainteresowanej osoby. Gmina nie ponosi kosztów 

realizacji planu. Zmiana dotyczy linii zabudowy oraz kąta nachylenia dachu. 

Uzyskał on pozytywne opinie i uzgodnienia. Do wyłożonego do wglądu 

publicznego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 



uwag nie wniesiono. Jest on zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego... oraz pozostałe Komisje Rady, 

powyższy projekt, zaopiniowały pozytywnie.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych ( radna  M. Marcinów-Maciejczyk, 

po uprzednik usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady, opuściła 

obrady Rady); uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 8 do 

protokołu. 

 

4/ Nr XVIII/175/2012 -  uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany 

Powyższa uchwała została podjęta w związku z uchwałą Rady Gminy 

Czernica nr XXXV/294/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego we wsi Łany uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czernica nr 

VIII/39/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. 

Projekt zmiany planu ustala nowe przeznaczenie terenu, poprzez zmianę 

dotychczasowej funkcji. Dotyczy ona dróg – zmiany z KDD na KDW. 

Do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko uwag nie wniesiono. 

Jest on zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czernica. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego... oraz pozostałe Komisje Rady, 

powyższy projekt, zaopiniowały pozytywnie.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych,  uchwała została przyjęta 13 



głosami, 1 radny wstrzymał się od głosu – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu. 

 

5/ Nr XVIII/176/2012 - uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego we wsi  Chrząstawa Mała 

Powyższa uchwała została podjęta w związku z uchwałą Rady Gminy 

Czernica nr XXXV/293/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego we wsi Chrząstawa Mała uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Czernica nr XXVIII/205/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

Projekt zmiany planu ustala nowe przeznaczenie terenu, poprzez zmianę 

dotychczasowej funkcji. Dotyczy ona dróg – zmiany z KDD na KDW. 

Do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko uwag nie wniesiono. 

Jest on zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czernica. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego... oraz pozostałe Komisje Rady, 

powyższy projekt, zaopiniowały pozytywnie.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych,  uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

6/ Nr XVIII/177/2011 – rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Czernica oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania 

Pomocą  zdrowotną zostaną objęci nauczyciele i inni pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w szkołach, dla których Gmina Czernica jest 



organem prowadzącym, w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego 

wymiaru zajęć oraz nauczyciele będący emerytami i rencistami, a także 

nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne. 

Wielkość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli jest określana, na 

każdy rok kalendarzowy, w uchwale budżetowej. 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki 

zawodowe oraz przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych,  uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

7/ Nr XVIII/178/2012 – ustalenia nazwy ulicy we wsi Jeszkowice 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność prywatną, 

wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów oraz mieszkańcy 

Jeszkowic. 

Wnioskodawcy zaproponowali, aby ulica otrzymała nazwę – Słonecznikowa. 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie 

Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych,  uchwała została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

7. Odpowiedzi na zapytania radnych – pytań nie przedstawiono. 

8. Wolne wnioski i informacje: 

1/ Radny Piotr Zakręta zwrócił się do p. Andrzeja Sobolaka – radnego 

Powiatu Wrocławskiego - z następującymi pytaniami: 

- czy będzie robiona cząstkowa naprawa drogi powiatowej we wsi 

Jeszkowice? 



- do Starostwa zostały skierowane pisma z sołectwa Jeszkowice i Urzędu 

Gminy w sprawie czyszczenia poboczy i kanalizacji burzowej oraz budowy 

chodnika przy ul. Głównej w Jeszkowicach, na które nie udzielono 

odpowiedzi i żadne z tych prac  nie są wykonywane. 

p. A. Sobolak poinformował, że Powiat, zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, będzie sukcesywnie naprawiał drogi. Zanaczył, aby 

wszystkie pisma kierowane do Powiatu, dawać do wiadomości radnym 

powiatowym, gdyż nie wiedzą, z jakimi problemami  mieszkańcy Gmina 

zwracają się do Starostwa. Obiecał, że na najbliższej sesji Powiatu przedstawi 

ten problem. 

Również sołtys wsi Chrząstawa Mała stwiedził, iż trzy razy wysyłał pisma do 

Starostwa i na żadne nie dostał odpowiedzi. 

2/ Sołtys wsi Łany podjął temat składania wniosków do budżetu Gminy na 

kolejny rok. Parokrotnie zgłaszał w tych wnioskach położenie asfaltu na ul. 

Odrzańskiej w Łanach - remont ulicy nie jest ujęty w wieloletnich 

inwestycjach gminy, a wchodzą nowe drogi do wykonania. Zaproponował 

stworzenie harmonogramu remontu dróg gminnych, aby corocznie nie 

powielać tych samych wniosków. 

Pan Wójt wyjaśnił, że wszystkie wnioski składane przez sołectwa są u p. 

Piotra Golusa i nie ma sensu je powtarzać. Gminy nie stać, by je wszystkie 

zrealizować. 

Radna Halina Popiołek poparła propozycję przedmówcy i wysunęła wniosek, 

aby stworzyć harmonogram remontu dróg gminnych. 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że będzie osobne posiedzenie Komisji 

poświęcone temu tematowi. 

Radny P. Zakręta poinformował, że przedstawił na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Rady planowane zadania i szacunkowe kwoty ich wykonania oraz 



wykaz dróg, które mają wykonane projekty - wszyscy radni taką informację 

otrzymali. Po co tworzyć nowe wykazy? Nie remontuje się dróg w br., bo nie 

ma środków. 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że jeszcze nie wszystkie miejscowości 

Gminy maja kanalizację i należy o tym pamiętać. Nie ma środków na drogi, 

bo robiona jest kanalizacja. 

3/ Radna Wiesława Wolska zapytała Sekretarza Gminy, kiedy zostanie 

wykonany przepust na ul. Topolowej w Kamieńcu Wr. 

Sekretarz wyjaśnił, że koszt wykonania przepustu opiewa na kwotę 60.000 zł, 

a w br., w budżecie Gminy taka kwota przeznaczona jest na wszystkie 

przepusty na terenie Gminy; gdy będą środki, przepust zostanie wykonany. 

4/ Radna Wiesława Szandała wysunęła wniosek, aby  wykreślić z zadań 

inwestycyjnych Gminy modernizację ul. Poprzecznej w Nadolicach Wielkich, 

a wprowadzić remont ul. Stawowej. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

5/ Sołtys wsi Gajków wyjaśnił, aby sprostować wypowiedź radnego Powiatu 

p. A. Sobolaka, że we wsi Gajków nie jest remontowana przez Powiat żadna 

droga, a chodnik wykonywany jest dzięki środkom wsi i Gminy oraz Powiatu. 

9. Na tym Przewodniczący Rady, o godz. 13.10, zamknął obrady Rady. 

 

                                                                    

Protokołowała                                                                    

                                                                  Barbara  

Listwan  


