
 
Czernica, 19.10.2015 r. 

OiSO. 0002.12.1.2015.IK 
 

PROTOKÓŁ  
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 12 października 2015 r. 

1. Obrady, o godz. 12.00, otworzyła Przewodnicząca Rady, powitała Wójta Gminy, 
Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
prawomocność obrad; ustawowy skład Rady – 15 radnych, obecnych było 15 radnych 
Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2 i 
zał. nr 3. 

2. Do zaproponowanego porządku uwag nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty 
15 głosami i stanowi zał. nr 4 do protokołu.  

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

4. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informacje o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. Szczegółowe sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do 
protokołu. 

  
5. Wójta złożył sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. Zapoznał 

zebranych z wydanymi zarządzeniami, wynikami postępowań o udzielenie  zamówień 
publicznych, przeprowadzonymi przetargami oraz sprawami różnymi. Szczegółowe 
sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

6. Rada Gminy  rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie: 
 
1/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok 
 

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:     

1.  Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów 
budżetowych w kwocie 105.037,42 zł w dz. 758, rozdz. 75814, w tym, w § 2030 – 
72.336,61 oraz § 6330 – 32.700,81 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach 
funduszu sołeckiego w 2014 r.   

2.  Na podstawie umowy o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej na rozbudowę 
sieci wodociągowej w miejscowości Gajków zwiększa się dochody i wydatki w dz. 010, 
rozdz.01010 w kwocie 29.750 zł. 

3.  Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy zwiększa się dochody 
budżetowe w kwocie 20.000 zł w dz. 801, rozdz. 80104, § 0830 z tytułu usług za 
wyżywienie i usług opiekuńczych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 
80104,§4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności. 

4.  Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Ratowicach zwiększa się dochody 
budżetowe w kwocie 1.200 zł w dz. 700, rozdz. 70005, § 0750 z tytułu najmu. 
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 80101, § 4240 oraz § 4300 z 
przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do nauki muzyki, jak również zakup 
gier dydaktycznych do świetlicy oraz zakup usług związanych z naprawą rolet w sali 
komputerowej. 

5.  Na podstawie wniosku Publicznego Gimnazjum w Czernicy dokonuje się przesunięcia w 
planie wydatków kwoty 850 zł z dz. 801, rozdz. 80110, § 4260 z zakupu energii do dz. 



854, rozdz. 85415, § 3240 z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne w związku z 
bardzo dobrymi wynikami  
w nauce. 

6.  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków Urzędu Gminy w dz. 854, rozdz. 
85412 w kwocie 16.419 zł z tytułu pozyskanych wpłat na formy wypoczynku 
organizowane przez Gminę  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacja tych form. 

7.  Dokonano zwiększenia w planie dochodów w dz. 756, rozdz. 76218 w kwocie 9.879 zł z 
tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie dokonano 
zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 851, w 
rozdz. 85154, § 4010oraz§ 4170 w kwocie 12.680,29 zł na wypłaty wynagrodzeń 
bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w świetlicach terapeutycznych 
(kwota 2.801,29 stanowi środki, które nie zostały wydatkowane na to zadanie w 2014 
roku). 

8.  Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w dz. 900, rozdz. 90002, § 2460 w kwocie 31 
zł w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na 
dofinansowanie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie 
dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 
900, w rozdz. 90002, § 4300 w kwocie 3.165 zł. 

9.  Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dz. 900, w rozdz. 90015, § 
6050 w kwocie 6.494 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy na budowę punktów świetlnych w Łanach i dofinansowanie mapy do celów 
projektowych na budowę oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Czernicy. 

10. Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w kwocie 4.949 zł w dz. 758, 
rozdz. 75814, § 0960 - na podstawie umowy darowizny z Fundacją mBanku z 
przeznaczeniem na realizację projektu związanego z edukacją matematyczną pod nazwą 
„Rodzinne matematykowanie – potęga gier matematycznych”. Jednocześnie zwiększa się 
wydatki Szkoły Podstawowej w Ratowicach w dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie 4.949 zł  z 
przeznaczeniem na realizację projektu. 

11. Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych: 
− z tytułu opłaty produktowej (dz.900, rozdz. 90002, § 0400) w kwocie 401 zł, 
− z tytułu wpływu refundacji budowy placu rekreacyjno – sportowego w Kamieńcu 

Wrocławskim (dz. 926, rozdz. 92695, § 6207) w kwocie 3.000 zł, 
− z tytułu odsetek z najmu (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) w kwocie 1.393 zł, 
− z tytułu odszkodowań (dz. 750, rozdz. 75023, § 0970) w kwocie 9.020 zł, 
− z tytułu odsetek od lokowanych środków (dz. 750, rozdz. 75023, § 0920) w kwocie 

4.965,87 zł. 
12. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Czernicy w dz. 801, w rozdz. 80101, § 4010 w kwocie 50.000 zł w 
związku m.in. z koniecznością wypłaty odprawy emerytalno-rentowej z tytułu przejścia 
nauczyciela na świadczenie kompensacyjne, wypłaty nagrody jubileuszowej, jak również 
wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększoną o dwa liczbą oddziałów. 

13. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dz. 758, w rozdz. 75814, § 
4430 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na składki w ramach Związku Gmin Wiejskich 
oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. 

14. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 
010, w rozdz. 01010, § 6060 w kwocie 15.000 zł na wykup odcinka sieci wodociągowej w 
Gajkowie w ulicy Chabrowej. To umożliwi wszczęcie procedury związanej z naliczeniem 
opłaty adiacenckiej dla właścicieli trzech działek. 

15. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 
750, w rozdz. 75075, § 4300 w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Czernica. 



 

16. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 
010, w rozdz. 01008, § 2830 w kwocie 45.194 zł z przeznaczeniem na dotację dla Spółek 
Wodnych na dodatkowe niezbędne prace przy stawach w Wojnowicach i Jeszkowicach. 
Podstawowym powodem konieczności wykonania dodatkowych robót w Wojnowicach, 
było ułożenie sieci gazowej i energetycznej w miejscu innym niż inwentaryzacja. To 
spowodowało konieczność położenia na odcinku 117 m odprowadzenia wody z 
odtworzonego stawu, a to w związku z kolizją ze studnią przepompowującą ścieki na 
rurociągu tranzytowym relacji Czernica – Wojnowice – Chrząstawa. Rurociągi 
odprowadzające wodę ze stawów (2 x fi 400mm) ułożono na rurociągach tranzytowych (2 
x fi 225mm) w związku z niemożnością wykonania zaplanowanego rowu 
odprowadzającego wodę ze stawu. Taki scenariusz wykluczy przemarzanie rurociągów 
tłoczących ścieki i odprowadzających wodę ze stawu. Nadto przy odtwarzaniu stawu 
Spółka zmuszona była wywieźć 37 wywrotek 15 tonowych gruzu wielkogabarytowego 
(kęsy 2-3 metry), który został tam nawieziony za zgodą ówczesnego organu 
wykonawczego gminy (zasypanie stawu ok. 10 lat temu). Dodatkowe prace na stawie w 
Jeszkowicach dotyczą m.in awaryjnego zabezpieczenia usuwiska skarpy zachodniej jak 
również zabezpieczenie skarpy wschodniej od ul. Głównej. 

17. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 
700, w rozdz. 70005, § 6050 w kwocie 35.000 zł na koszty audytu i projektu na 
kontynuację zadania „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica” – 
dotyczy budynku Zespołu Szkół  
w Chrząstawie Wielkiej oraz budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej, w 
celu ewentualnego aplikowania o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na termomodernizację. 

18. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych szkół, z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia osobowe, w związku z oszczędnościami z funduszu nagród, w tym w:  
− Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy - 176 zł, 
− Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławski – 1.300 zł, 
− Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 640 zł, 
− Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 4.028 zł, 
− Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej – 2.500 zł, 
− Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 3.500 zł. 

19. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w dz. 852, w rozdz. 85295, § 3110 w kwocie 25.000 zł przeznaczonych na 
realizację Czernickiej Karty Dużej Rodziny, a to z powodu uchylenia przez organ nadzoru 
uchwały Gminy Czernica  
w sprawie Czernickiej Karty Dużej Rodziny. 

20. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dz. 754,  w rozdz. 75412 z § 
4300 –kwoty 5.000 zł do § 2820 – jako dotacja dla OSP na zakup sprzętu i 
umundurowania w celu realizacji zadań statutowych, który jest współfinansowany z MSW. 

21. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Chrząstawie 
Wielkiej w dz. 801,  w rozdz. 80101 z § 6060 – kwoty 11.300 zł do § 4210 – w związku z 
tym, iż zakupy po negocjacji cen kwalifikują się jako wydatki bieżące. 

22. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej  
w dz. 801, w rozdz. 80101, polegających na zmniejszeniu § 4270 w kwocie 114.145 zł  
z przeznaczeniem na usługi remontowe. Jednocześnie dokonano zwiększenia w § 6050 w 
kwocie 135.145 zł na przebudowę kotłowni na salę gimnastyczną. 

23. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w 
Ratowicach w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 oraz § 4140 w kwocie 35.360 zł na 
wynagrodzenia osobowe oraz wpłaty na PFRON w związku z większym zatrudnieniem z 



powodu urlopu zdrowotnego dyrektora szkoły, urlopów macierzyńskich oraz 
długotrwałym zwolnieniem pracownika.  

 

24. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 600, w 
rozdz. 60016, § 6050 w kwocie 47.754 zł przeznaczonych na realizację zadania 
wieloletniego „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – Zapewnienie 
mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych”.  

25. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w 
tym w:  
Czernicy: 
Na zebraniu wiejskim w Czernicy dokonano zmian zadań do realizacji w 2015 roku: 
- zakup artykułów na bieżące potrzeby utrzymania świetlicy wiejskiej – 896 zł, 
- projekt lamp przy ul. Wiśniowej i ul. Morelowej – 4.550 zł, 
- projekt lamp przy ul. Wojska Polskiego – 1.186 zł, 
- projekt odwodnienia ul. Cichej – 6.500 zł, 
- zakup kosiarki, paliwa, oleju, podkaszarki oraz konserwacja sprzętu – 2.500 zł, 
- zakup huśtawki wagowej na plac zabaw przy ul. Morelowej – 1.604 zł, 
- zakup elementów na działkę rekreacyjną – dz. 240/11 oraz 225/6, bramki na boisko, 

piłko-chwyty oraz materiały i usługi niezbędne do zagospodarowania terenu i 
konserwacji urządzeń, boisk i altanki – 10.000 zł. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący – uwag nie wniesiono. W glosowaniu 
wzięło udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi 
zał. nr 7 do protokołu. 

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 – 2023 

W  wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków 
budżetu po dokonanych zmianach. 
Ponadto, dokonana została korekta limitów na zadaniach w kolejnych latach do łącznych 
nakładów finansowych planowanych do poniesienia.  
W związku z umową pożyczki z NFOŚ zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów na 
lata 2016 - 2029. 
Zaktualizowano kwotę na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - 
Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości" w związku z korzystnymi 
ofertami złożonymi do przetargu. Łączne nakłady wyniosą 3.010.000 zł, z realizacją w 
latach 2015 – 700.000 zł oraz 2016 – 2.310.000 zł. Kwota ta zawiera ok. 10 % rezerwę na 
realizacje nieprzewidzianych i dodatkowych zakresów w trakcie wykonania tego zadania.  
Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym termomodernizacji obiektów komunalnych 
Gminy Czernica o kwotę 35.000 zł na wykonanie audytu i projektu na kontynuację zadania 
dla budynku Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej oraz budynku w Kamieńcu 
Wrocławskim przy ul. Kolejowej, w celu ewentualnego aplikowania o środki zewnętrzne z 
Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację. 
Zmniejszono kwotę na zadaniu dotyczącym budowa dróg gminnych na terenie Gminy 
Czernica o kwotę 57.754. 
Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy o 6.494 zł na budowę punktów świetlnych w Łanach i dofinansowanie mapy do 
celów projektowych na budowę oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Czernicy. 

Rozpisano limit wydatków na poszczególne lata na budowę kanalizacji sanitarnej we 
wsiach Chrząstawa Mała i Wielka, gdzie wskazane został łączne nakłady finansowe w 
wysokości 15.060.000 zł. 

 



Wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Droga Trestno-Blizanowice – porozumienie z 
Gminą Siechnice. Łączne nakłady wyniosą 100.000 zł, z realizacją w latach 2015 – 10.000 
zł oraz 2016 – 90.000 zł.  
Planując dochody i wydatki bieżące na lata 2022-2029 przyjęto wartości na poziomie 2021 
roku. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący – uwag nie wniesiono. W glosowaniu 
wzięło udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi 
zał. nr 8 do protokołu. 

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Czernica 

Organ stanowiący gminy na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) – dalej: ustawa, określa zasady i wysokość 
diet z tytułu pełnienia funkcji radnego. Zgodnie z art. 25 ust.8 ustawy, rada gminy przy 
ustalaniu wysokości diet radnych winna wziąć pod uwagę funkcje pełnione przez radnego i 
tym samym zróżnicować je w zależności od pełnionej funkcji. Nadto pamiętać należy o 
tym, że wysokość diety dla radnego jest limitowana, w zależności od liczby mieszkańców 
gminy. W przypadku gmin poniżej 15 tys. mieszkańców wynosi ona 50% maksymalnej 
wysokości diety, tj. 1324,84 zł w skali miesiąca. Te wytyczne zostały uwzględnione na 
etapie podejmowania uchwały w marcu br. Pojawiły się jednak okoliczności, które w 
podjętej uchwale nie zostały przewidziane. Niniejsze przedłożenie wypełnia lukę w 
przypadku wystąpienia stanów w nim opisanych. A że w ostatnim czasie one wystąpiły, 
należało podjąć próbę „ doregulowania ” (uzupełnienia) obowiązującej uchwały. Nie 
uzurpuje ono sobie prawa niezmienności wysokości zaproponowanych „trąceń” diet, 
jednak jak się wydaje mieć swoje usprawiedliwione podstawy. Przyjęcie przedłożenia nie 
niesie zwiększonych skutków finansowych dla tegorocznego budżetu. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
08.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
15 radnych. Uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

4/ nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w 
Kamieńcu Wrocławskim 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego  dysponuje sztandarem od 49 lat. 
Mijający czas, a szczególnie używanie sztandaru w różnych warunkach atmosferycznych, 
spowodowały jego nadmierne zniszczenie. Czas, by stał się on historyczną pamiątką 
potwierdzającą chlubną tradycję szkoły. Z wnioskiem o nadanie nowego sztandaru Szkole 
Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim  wystąpił dyrektor 
szkoły. Nowy sztandar będzie dla uczniów, rodziców i nauczycieli symbolem dumy i 
patriotyzmu. Będzie używany z okazji obchodów świąt państwowych i uroczystości  
szkolnych oraz środowiskowych. Fundatorami sztandaru są liczni sponsorzy, którzy są 
uhonorowani wpisem na gwoździach umieszczonych na drzewcu. Przedstawiony projekt 
uchwały nie powoduje skutków finansowych. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
08.10.2015r. – uwag nie wniesiono W głosowaniu wzięło udział 15 radnych – za 
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

5/ wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Oławie 

Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu  
opiniującego odczytał opinię. Następnie Radni ze swojego grona wybrali Komisję 
Skrutacyjną  w składzie: Ryszard Wychudzki, Adam Jaskuła, Leszek Kusiak. Przed 
przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdziła czy urna jest pusta. Liczba 



radnych obecnych na Sesji Rady Gminy i biorących udział w głosowaniu: 15 radnych. 
Liczba wydanych kart do głosowania: 15 kart. Liczba kart wyjętych z urny: 15 kart. Liczba 
głosów nieważnych: 0 głosów. Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata na ławnika 
do orzekania w sprawach rodzinnych – 15 głosów. Wobec powyższego Komisja 
Skrutacyjna stwierdza, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Oławie została p. Regina 
Krystyna Malik. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią zał. nr 10 do 
protokołu. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – uwag nie wniesiono. W 
głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
radny Piotr Zakręta nie był obecny w podczas głosowania. Uchwała stanowi zał. 11 do 
protokołu. 

6/ przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Celem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych 
interesów gmin wiejskich, dążenie do społeczno – gospodarczego rozwoju gmin wiejskich 
oraz reprezentacja interesów gmin i ich mieszkańców. Wspólne działania za 
pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy jego 
członków. Potrzeba wstąpienia do stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich związana jest 
z jego działalnością polegającą na obronie interesów gmin wiejskich poprzez udział  
w pracach różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele 
Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych i  
związanych z rozwojem obszarów wiejskich. ZGW RP aktywnie działa także na arenie 
międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w 
Komitecie Regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). 
Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, 
różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). 
Wysokość składki członkowskiej ustalana jest indywidualnie dla gminy i proporcjonalnie 
do liczby ludności gminy. Zgodnie z Uchwałą XXII /2 / 2008 XXII Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP z dnia 10 kwietnia 2008 r. na podstawie § 22 pkt 3 
lit. E. Statutu ZGW RP roczna składka członkowska od 1 mieszkańca wynosi 0,2621. Od 
roku 2015 wysokość składki wzrosła do 0,3049 zł od 1 mieszkańca. Gmina przystępująca 
do stowarzyszenia zobowiązana jest uiścić opłatę członkowską od 1 dnia miesiąca, w 
którym nastąpiło przyjęcie do Związku w wysokości 1/12 składki rocznej pomnożonej 
przez ilość miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego. Opłata członkowska 
może zostać uiszczona jednorazowo lub ratalnie. W przypadku płatności ratalnej gmina 
członkowska zobowiązana jest uiścić opłatę członkowską w ratach płaconych kwartalnie 
do dnia 15 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał. Obowiązek uiszczenia składek 
ustaje z końcem miesiąca, w którym ustało członkostwo gminy w Związku. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
08.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za przyjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta nie był obecny podczas głosowania.   Uchwała stanowi 
zał. nr 12 do protokołu. 

 

 

 



7 / ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność prywatną, wystąpili 
1bezpośrednio właściciele nieruchomości. Do sołtysa wsi Nadolice Wielkie został złożony 
wniosek o nadanie nazwy ulicy Mącznej dla części działki numer 309/755. W dniu 
24.09.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło uchwałę nr 7/2015 
w sprawie nadania nazwy ulicy Mącznej w Nadolicach Wielkich. Uchwalę podjęto 
jednogłośnie. Nadanie nowej nazwy ulicy służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej 
nieruchomości. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
08.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za przyjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta nie był obecny podczas głosowania.  Uchwała stanowi zał. 
nr 13 do protokołu. 

7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radni nie zgłosili wniosków i oświadczeń na XII Sesji Rady Gminy Czernica 

9. Sprawy różne:: 

Radny Ryszard Wychudzki zapoznał wszystkich radnych ze sprawozdaniem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącym patologii społecznych na terenie 
Gminy Czernicy – sprawozdanie stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wr. Małgorzata Kwaśna zaprosiła 
wszystkich do udziału w obchodach 70- lecia Szkoły Podstawowej w Kamieńcu 
Wrocławskim.\ 

Piotr Gróbarczyk skierował do radnej Wiesławy Wolskiej pytanie dotyczące 
zakupionego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim 

Radna Wiesława Wolska zwróciła się do Piotra Gróbarczyka aby sprecyzował swoje 
pytanie dotyczące wyposażenia świetlicy, czego dokładnie oczekuje i jakich kwestii 
dotyczą i skierował swoje pytania w formie pisemnej do Biura Rady. Odpowiedź na 
postawione pytanie zostaną również udzielone w formie pisemnej. 

Sołtys wsi Wojnowice Kamil Antas poruszył kwestię inicjatywy sołtysów wsi 
Wojnowice, Czernica, Jeszkowice, Gajków i Kamieniec Wr. związaną ze zmiana 
rozkładów jazdy linii 855.  

Zwrócił też uwagę na czas trwającej kampanii wyborczej, podczas której kandydaci 
startujący w wyborach parlamentarnych nie stosują się do istniejącego wykazu miejsc 
udostępnionych do plakatowania. 

10.  Na tym Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła posiedzenie Sesji Rady 
Gminy Czernica.  
 
                                                         

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


