
 

Czernica, 2.06.2015 r. 

OiSO. 0002.8.1.2015.IK 

 

PROTOKÓŁ NR VIII 

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 29 maja 2015 r. 

1. Obrady, o godz. 12.00, otworzyła Przewodnicząca Rady, powitała Wójta Gminy, 

Posła na Sejm RP Jarosława Charłampowicza,  Radnych, Sołtysów, wszystkich 

zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad; ustawowy 

skład Rady – 15 radnych, obecnych było 14 radnych Lista obecności radnych, 

sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2,  

zał. nr 3 do protokołu.  

2. Do zaproponowanego porządku obrad – uwag nie wniesiono. Porządek obrad został 

przyjęty 14 głosami i stanowi on zał. nr 4 do protokołu. 

3.  Głos zabrał Poseł na Sejm RP Jarosław Charłampowicz. 

Złożył gratulacje w związku z wizytą w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, 

gdzie odbyło się podsumowanie Konkursu Wiedzy o Sejmie. Poseł na Sejm pochwalił 

przygotowanie dzieci do konkursu, które wykazały się ogromną wiedzą. Na ręce 

Przewodniczącej Rady Gminy złożył życzenia z okazji 25 – lecia Samorządu Terytorialnego. 

Jarosław Charłapowicz poinformował zgromadzonych na obradach Rady Gminy Czernica, że 

rozmawiał z Wójtem na temat wprowadzenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego, które 

mają ogromny wpływ na działania „gmin wodnych”, do których bez wątpienia zalicza się 

gmina Czernica. Powiedział o spotkaniu w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, które 

odbyło się 26 maja 2015 r., na którym Wójt Gminy mówił o wpływie map zagrożenia i 

ryzyka powodziowego na inwestycje gminne, że nie powinny być one sztywne, szczególnie 

ze względu na inwestycje prowadzone na Odrze i Widawie. Kolejną poruszoną kwestią jest 

spojrzenie na rzeki nie jako jedyne źródło zagrożenia powodziowego, ale jako szansa rozwoju 

dla gminy. Widząc potrzebę współpracy pomiędzy podmiotami, którym zależy na rozwoju 

gospodarczym, społecznym i turystycznym Dolnego Śląska z wykorzystaniem zasobów rzeki 

Odry został powołany z inicjatywy Izby Gospodarczej Europy Środkowej w dniu 24 kwietnia 

2015 r. Dolnośląski Klaster Rzeki Odry. 

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

  

5. Zastępca Wójta w imieniu Wójta złożył sprawozdanie z działalności za okres 

międzysesyjny. Zapoznał zebranych z wydanymi zarządzeniami, wynikami 

postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, przeprowadzonymi przetargami i 

rokowaniami na sprzedaż nieruchomości oraz sprawami różnymi. Szczegółowe 

sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań na obradach VIII Sesji Rady Gminy Czernica 



7. Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie: 

 

1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok 

Projekt zmian budżetu przedstawiła i omówiła p. Skarbnik. Poinformowała, że zmian 

dokonano w zakresie: 

- powiększono dochody budżetu Gminy Czernica o kwotę 97.000 zł, 

- powiększono wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 411.600 zł, 

- pomniejszono wydatki budżetu Gminy Czernica o łączna kwotę 314.000 zł, 

- w związku z podpisaniem umowy MGW/689/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy 

Gminą a Województwem Dolnośląskim zaplanowano kwotę 95.000 zł pomocy finansowej na 

przebudowę drogi transportu rolnego Krzyków – Nadolice. Jednocześnie przeniesiono środki 

własne Gminy w wysokości 207.000 zł przeznaczone na realizację tej inwestycji z działu 600 

do działu 010, 

-  doplanowano kwotę 2.000 zł  tytułem darowizny na rzecz organizacji Festynu w 

Wojnowicach – 1.000 zł oraz festynu w Jeszkowicach również 1.000 zł, 

 

- przeniesiono wydatki w wysokości 200.000 zł zaplanowane w dziale 700 z przeznaczeniem 

na remont i konserwację stawów na terenie Gminy do działu 010 jako dotację celową dla 

Spółek Wodnych w Oławie; 

- przeniesiono kwotę 2.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Nadolice Wielkie, które były 

przeznaczone na uporządkowanie terenu parku przypałacowego na remont dróg gminnych we 

wsi Nadolice Wielkie, 

- przeniesiono kwotę 15.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Ratowice z przeznaczeniem na 

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, 

- przeznaczono kwotę 1.600 zł na powiększenie kwoty dotacji celowej na wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży organizowany przez stowarzyszenia, 

- powiększono wydatki o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynajem przenośnej kabiny 

toaletowej przy Gimnazjum w Czernicy w związku z udostępnieniem obiektu po godzinach 

pracy placówki szkolnej, 

- pomniejszono wydatki o kwotę 2.600 zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne 

dla pracowników Urzędu Gminy. 

Budżet po zmianach wyniesie: dochody: 47.645.229,55 zł, w tym dochody bieżące – 

42.307.635,55 zł, dochody majątkowe – 5.337.594 zł. Wydatki wyniosą 50.854.031,25 zł, w 

tym wydatki bieżące – 38.321.187,25 zł, wydatki majątkowe – 12.532.844 zł. Przychody – 

5.373.801,70 zł, rozchody – 2.165.000 zł. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W  głosowaniu 

udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały było 13 radnych, od głosu wstrzymał się 1 

radny, uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

2/ zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłaty targowej w 

drodze inkasa na obszarze Gminy czernica oraz wyznaczenia Inkasentów i określenia  

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 



października 2002 r. o podatku leśnym – rada gminy może zarządzić pobór w/w podatków od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. Realizując dyspozycje zawarte w wymienionych ustawach 

podatkowych rada Gminy Czernica podjęła 30 października 2014 r. uchwałę w sprawie 

wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów tylko dla roku 

podatkowego 2015. Głównym powodem przygotowania projektu uchwały jest konieczność 

wyznaczenia nowych inkasentów w związku ze zmianą sołtysów we wsiach: Chrząstawa 

Wielka, Dobrzykowice i Kamieniec Wrocławski, w wyniku wyborów  przeprowadzonych w 

dniach 15 i 16 kwietnia 2015 r. Ze względu na usprawnienie poboru podatków przez 

inkasentów pominięto funkcję „sołtysa”, a nadano uprawnienia osobom fizycznym w celu 

uniknięcia w przyszłości ingerencji w przypadku zmiany na stanowisku sołtysa. Ponad to 

projektowi uchwały nadano przymiot bezterminowości. 

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi   

zał. nr  7 do protokołu.    

 

3/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania 

pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania 

chodnika 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 455 Gmina Czernica i 

Województwo Dolnośląskie zadeklarowały wolę współdziałania w roku 2015 przy realizacji 

zadnia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania 

chodnika”. W uchwale budżetowej Rada Gminy Czernica zabezpieczyła środki finansowe na 

współfinansowanie realizacji w/w zadania w kwocie 157.000 zł. Aby móc podpisać 

porozumienie pomiędzy Gminą Czernica a Województwem Dolnośląskim w celu realizacji 

wskazanego zadania niezbędne jest podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi  

zał. nr  8 do protokołu.    

 

4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Nadolice Wielkie przy ul. Żurawiej, gmina Czernica 

 

Celem opracowania projektu uchwały jest ustalenie rozwiązań funkcjonalno – 

przestrzennych, co wprowadzi ład przestrzenny oraz usprawni proces inwestycyjny w  

granicach przedstawionych na załączniku graficznym. Teren przystąpienia do opracowania 

planu miejscowego obejmuje obszar 21,6 ha. Po dokonaniu analiz, o których mowa w art. 14 

ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stwierdzono zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

 

 



Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi   

zał. nr  9 do protokołu.    

 

5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej, gmina Czernica 

 

Celem opracowania projektu uchwały jest ustalenie rozwiązań funkcjonalno – 

przestrzennych, co wprowadzi ład przestrzenny oraz usprawni proces inwestycyjny w  

granicach przedstawionych na załączniku graficznym. Teren przystąpienia do opracowania 

planu miejscowego obejmuje obszar 49,1 ha. Po dokonaniu analiz, o których mowa w art. 14 

ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stwierdzono zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi  zał. 

nr  10 do protokołu.    

 

6/ zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czernica na 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji i sposobu jej rozliczania 

 

Urządzenia melioracyjne na terenie Gminy Czernica pełnią bardzo ważną rolę w systemie 

zabezpieczenia powodziowego. Stan tych urządzeń wymaga stałych nakładów na utrzymanie 

i konserwację. W celu umożliwienia realizacji zadań w zwiększonym rozmiarze, konieczne 

jest podjęcie niniejszej uchwały. Jej brak wyklucza przekazanie dotacji. Za podjęciem 

uchwały przemawia aspekt ekonomiczny umożliwiający realizację zadań jednocześnie 

obniżając koszty ich wykonania (bez podatku VAT), oraz dotychczasowe realizacje przez 

Spółkę Wodną zadań Gminy. W tym ostatnim zakresie jakość robót nie budzi zastrzeżeń. 

Materialną podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 469 z późn. Zmianami), gdzie: „Zasady 

udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego w drodze uchwały”.  Przyjęcie niniejszego projektu otworzy drogę do 

przekazania Spółce Wodnej – po spełnieniu przez nią warunków wynikających z uchwały – 

dotacji w wysokości 200.000 zł, która zapisana jest w tegorocznym budżecie gminy. 

 

W/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr  

10 do protokołu.    

 



7/ zmiany uchwały Nr XXVIII/206/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice 

 

Mieszkańcy Wojnowic zwrócili się do sołtysa wsi z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy 

Tymiankowej dla części działek o numerach 88/15 oraz 88/56. Działce numer 88/15 zgodnie 

z Uchwałą Nr XXVIII/206/2019 nadano nazwę ulica Miętowa. W celu uregulowania i 

polepszenia czytelności rozmieszczenia ulic potrzebna jest uchwała zmieniająca aktualny 

przebieg ulicy Miętowej. 

 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr  

11 do protokołu.    

 

8/ zmiany uchwały Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Czernica z dnia 29 sierpnia 2008 r. w 

sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wrocławski 

 

Z wnioskiem o zmianę uchwały wystąpili mieszkańcy Kamieńca Wrocławskiego, którzy 

zwrócili się do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Miodowej dla działki numer 

882/12. W dniu 9.04.2015 r. na zebraniu wiejskim sołectwa Kamieniec Wrocławski podjęto 

uchwałę nr 1/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowej w Kamieńcu Wrocławskim. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Zmiana uchwały służy zaprojektowaniu numeracji 

porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji.  

 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr  

12 do protokołu.    

 

9/ zmiany uchwały Nr VI/27/1999 Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 1999 r. w 

sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie 

 

Z wnioskiem o zmianę uchwały wystąpili mieszkańcy Nadolic Wielkich, którzy zwrócili się 

do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Krzykowskiej dla działek numer 135, 132/1, 

132/23, 133/2, 335, 320/218, 320/216, 320/7.  W dniu 4.03.2015 r. zebranie wiejskie sołectwa 

Nadolice Wielkie podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Krzykowskiej w 

Nadolicach Wielkich. W głosowaniu wzięło udział 33 mieszkańców wsi Nadolice Wielkie. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr  

13 do protokołu.    

 

 

 



10/ ustalenia nazwy ulic we wsi Kamieniec Wrocławski 

 

Z wnioskiem o nadanie  uchwały wystąpili mieszkańcy Kamieńca Wrocławskiego, którzy 

zwrócili się do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Miodowej dla działki numer 

882/12. W dniu 9.04.2015 r. na zebraniu wiejskim sołectwa Kamieniec Wrocławski podjęto 

uchwałę nr 1/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowej w Kamieńcu Wrocławskim. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Zmiana uchwały służy zaprojektowaniu numeracji 

porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji. 

 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr  

14 do protokołu.    

 

11/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie 

 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność Gminy czernica wystąpili 

bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów. Mieszkańcy Nadolic Wielkich zwrócili się 

do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Widawskiej dla działek numer 329 i 345/2 oraz 

części działki numer 330/1. W dniu 4.03.2015 r. zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie 

podjęło uchwałę nr 2/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Widawskiej w Nadolicach 

Wielkich. W głosowaniu wzięło udział 33 mieszkańców wsi Nadolice Wielkie. Uchwałę 

podjęto większością głosów. Nadanie nowej nazwy ulicy służy zaprojektowaniu numeracji 

porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie. 

 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr  

15 do protokołu.    

 

12/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice 

 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność prywatną oraz Gminy Czernica 

wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów. Mieszkańcy Wojnowic zwrócili 

się do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Tymiankowej dla części działek o 

numerach 88/15 i 88/56. W dniu 25.03.2015 r. zebranie wiejskie sołectwa Wojnowice podjęło 

uchwałę nr 2/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Tymiankowej w Wojnowicach. W 

głosowaniu wzięło udział 22 mieszkańców wsi Wojnowice. Uchwałę podjęto większością 

głosów. Nadanie nowej nazwy ulicy służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej 

nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie. 

 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr  

16 do protokołu.    

 



8. Odpowiedzi na zapytania radnych – pytań nie przedstawiono. 

9. Wolne wnioski i informacje: 

1/ Głos zabrała radna Sabina Jasińska prosząc o przekazanie informacji na temat 

gazociągu. 

2/ Radny Powiatu Wrocławskiego Jarosław Jagielski zaprosił wszystkich do uczestnictwa 

w Sportowej Majówce w Ratowicach w dniu 31 maja 2015 r. oraz wzięcia udziału w 

rundzie honorowej zorganizowanej w związku z obchodami 25 – lecia Samorządu 

Terytorialnego. 

10. Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 13.40, zamknęła obrady VIII Sesji Rady 

Gminy Czernica. 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


