
PROTOKÓŁ  NR VI

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r.

1. Obrady  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  Czernica,  o  godz.  9.00, 

otworzył  Przewodniczący  Rady;  powitał  radnych,  sołtysów  i  gości 

przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 

obrad  –  obecni  byli  wszyscy  radni.  Lista  obecności  radnych  i  sołtysów 

stanowi zał. nr 1  i  zał. nr 2 do protokołu.

2. Porządek  obrad  został  rozszerzony  w  punkcie  4  -  „Rozpatrzenie 

projektów uchwał w sprawie:” o dwa kolejne podpunkty:

- „4-5/ -     zniesienia formy ochrony przyrody,

-  4-  6/  -  trybu i  sposobu powoływania i  odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania”.

Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 3 

do protokołu.

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

4. Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie:

1/  Nr  VI/30/2011  –  skargi  Ireny  Dumańskiej  na  działalność  Wójta 

Gminy Czernica 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Czernica,  pismem  z  dnia  7.04.2011  r. 

skierowanym  do  Przewodniczącego  Komisji  Zagospodarowania 

Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa   zlecił   Komisji 

rozpatrzenie  skargi  p.  Ireny  Dumańskiej  na  bezczynność  Wójta  Gminy 

Czernica w zakresie udzielenia informacji publicznej.

    Pani Irena Dumańska dnia 5 kwietnia  2011 r. złożyła skargę, w której 

zarzuciła  Wójtowi  Gminy  Czernica  bezczynność  w  zakresie  udzielenia 

informacji publicznej na jej pisma z  dnia: 24.01.2011 r.  i z dnia 17.02.2011 

r. 



Ze  skargi  wynika,  iż  na  dzień  jej  złożenia  skarżąca  nie  otrzymała 

odpowiedzi na w/w pisma.

Po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją  i  wyjaśnieniami  merytorycznego 

pracownika  Urzędu  Gminy  Czernica  Komisja  Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdziła, iż pisma Pani 

Dumańskiej  były  uwagami  wniesionymi  do  projektu  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Jeszkowice,  a  nie  wnioskami  o 

udzielenie informacji publicznej. Procedura uchwalenia planu miejscowego 

wynika z ustaleń określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., a nie z procedur wynikających z 

Kodeksu postępowania administracyjnego. Procedura planistyczna podlega 

wielu  uzgodnieniom  oraz  opiniowaniu  i  do  momentu  uchwalenia  planu 

miejscowego przez  Radę  Gminy  ustalenia  planu mogą  zostać  zmienione. 

Wykaz  uwag  rozstrzygniętych  pozytywnie  oraz  negatywnie  jest 

załącznikiem do uchwały Rady Gminy uchwalającej  plan miejscowy. Nie 

ma natomiast podstaw prawnych, aby Wójt ustosunkowywał się odrębnie do 

każdej  uwagi  do  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

zgłoszonej przez mieszkańców.

Złożona przez Panią Dumańską uwaga do projektu planu miejscowego w 

Jeszkowicach  odnośnie  braku  akceptacji  istnienia  strefy  ścisłej  ochrony 

archeologicznej na działce nr  372 została odrzucona z powodu ustalenia na 

w/w działce stanowiska archeologicznego nr 39 w Studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Czernica.  Procedura 

planistyczna  sporządzenia Studium gminy podlega również uzgodnieniu z 

właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Z uwagi na to, iż nie zaistniała bezczynność Wójta w niniejszej  sprawie, 

Komisja  postanowiła nie uwzględnić skargi, gdyż jej zarzuty nie znalazły 

potwierdzenia w toku jej rozpatrywania.

Projekt uchwały  odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – uwag nie 

wniesiono.



W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 

8 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu – uchwała stanowi zał. nr 4 do 

protokołu.

2/ Nr VI/31/2011 – ustalenia ilościowego składu komisji doraźnej oraz 

powołania  komisji  doraźnej  do  zbadania  zasadności  protestu 

dotyczącego  wyborów  sołtysa  i  rady  sołeckiej  w  Kamieńcu 

Wrocławskim

Rada zapoznała się z protestem p. Piotra Gróbarczyka dotyczącym wyborów 

sołtysa i rady sołeckiej w Kamieńcu Wrocławskim.

W związku z powyższym, Rada postanowiła  powołać  komisję doraźną  do 

zbadania  zasadności  protestu.

Do składu  Komisji powołano:

1/ Annę Andrusyn

2/ Władysława Baszczij

3/ Katarzynę Moroz

4/ Halinę Popiołek

5/ Wiesławę Szandała 

Rada zobowiązała Komisję do zakończenia prac do dnia 27 maja 2011 r. i 

przedłożenia sprawozdania ze swej pracy wraz z projektem uchwały.

Projekt  uchwały  odczytała  Wiceprzewodnicząca  Rady   -  uwag  nie 

wniesiono.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowali 

wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 5 do protokołu.

3/ Nr VI/32/2011 – powołania Komisji Statutowej

Rada  postanowiła  powołać  Komisję  Statutową  do   dostosowania  Statutu 

Gminy i Statutów Sołectw do istniejącego stanu prawnego. Statuty te zostały 

uchwalone w 2003 r. -   w okresie tym zmieniły się przepisy prawne i realia 

Gminy, np. zwiększyła się znacząco liczba mieszkańców Gminy.



Projekt  uchwały  odczytała  Wiceprzewodnicząca  Rady  –  uwag  nie 

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

głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu – uchwała stanowi zał. nr 6 

do protokołu.

4/ Nr VI/33/2011 – zmiany w  budżecie Gminy Czernica na 2011 rok

Projekt zmian budżetu Gminy Czernica na 2011 rok przedstawiła i omówiła 

p. Skarbnik. 

W  trakcie  dyskusji  załącznik  do  w/w  projektu  uchwały  dot.  zadań 

inwestycyjnych zmieniono w następujący sposób:

– ul. Polna w Ratowicach. W budżecie na remont tej ulicy była zaplanowana 

kwota  500  tys.  zł;  przetarg  rozstrzygnięto  na  kwotę  630.000  zł.   Aby 

wykonać to zadanie,  doplanowano  kwotę 130.000 zł.

– Przebudowa  skrzyżowania  drogi  powiatowej,  tzw.  hopki  w 

Dobrzykowicach. W budżecie gminy przeznaczono na ten cel 1.200.000 zł. 

Przetarg  rozstrzygnięto  na  kwotę  970.000  zł.   W  związku  z  tym 

zaplanowano na wykonanie tego zadania  kwotę 1.070.000 zł.

-   Budowa zbiornika wody pitnej w Nadolicach Wielkich.  Doplanowano 

kwotę  100.000  zł,  którą  zabrano  z  zadania  budowy  odcinka  sieci 

kanalizacyjnej w Kamieńcu Wr. i  przeznaczono na ten cel kwotę 260.000 zł 

Zadanie będzie realizowane wspólnie z  ZGK Czernica.

–  Wykreślono zadanie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Kamieńcu 

Wr. ze względu na to, iż w chwili obecnej wykonywany będzie projekt na to 

zadanie, które sfinansuje ZGK

Projekt  uchwały  odczytał  Przewodniczący  Rady.  W  głosowaniu  udział 

wzięło  15  radnych,  za  przyjęciem  uchwały  głosowało  10  radnych,  1  – 

przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 7 do 

protokołu.



5/ Nr  VI/34/2011 – zniesienia formy ochrony przyrody

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje 

Rady. Rada postanowiła znieść formę przyrody dla jałowca, po uzgodnieniu 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z powodu 

utraty wartości przyrodniczych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego.

Projekt uchwały odczyta Wiceprzewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W  głosowaniu  udział  wzięło  15  radnych,  uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

6/  Nr  VI/35/2011  –  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania 

członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  Czernicy  oraz  warunków 

jego funkcjonowania

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie  ( Dz.U Nr 180, poz.1493 ze zm.) od dnia 1 sierpnia 

2010  r.  do  zadań  własnych  gminy  należy  tworzenie  gminnego  systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:

 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

     w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2)  prowadzenie  poradnictwa  i interwencji  w zakresie  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu  opiekuńczych  i wychowawczych  kompetencji  rodziców 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

3)  zapewnienie  osobom  dotkniętym  przemocą  w rodzinie  miejsc 

w ośrodkach wsparcia, 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych .

 Gmina  podejmuje  działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy 

w rodzinie,  w szczególności  w ramach  pracy  w zespole 

interdyscyplinarnym.  Zgodnie  z powyższą  ustawą  Rada  Gminy  określa 

w drodze  uchwały  tryb  i sposób  powoływania  i odwoływania  członków 



zespołu  oraz  szczegółowe  warunki  jego  funkcjonowania.  Zespół 

interdyscyplinarny  powoływany  jest  przez  Wójta  Gminy i  działa  na 

podstawie porozumień zawartych między Wójtem,  a podmiotami,  których 

przedstawiciele  tworzą  zespół.  Zespół  interdyscyplinarny  może  tworzyć 

grupy  robocze  w celu  rozwiązywania  problemów  związanych 

z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie,  w indywidualnych  przypadkach. 

Członkowie  zespołu  interdyscyplinarnego  oraz  grup  roboczych  wykonują 

zadania  w ramach  obowiązków  służbowych  lub  zawodowych.  Obsługę 

organizacyjno  –  techniczną  Zespołu  zapewnia  Gminny  Ośrodek  Pomocy 

Społecznej w Czernicy. 

Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  wszystkie 

Komisje Rady.

Projekt  powyższy  odczytała  Wiceprzewodnicząca  Rady  –  uwag  nie 

wniesiono.  W  głosowaniu  udział  wzięło  15  radnych,  uchwała  została 

przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

5. Na tym Przewodniczący Rady , o godz. 10.30, zamknął obrady Rady.

                                                                       Protokołowała

                                                                     Barbara  Listwan 


