
 
Czernica, 10.11.2015 r. 

OiSO. 0002.13.1.2015.IK 
 

PROTOKÓŁ NR XIII 
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 28 października 2015 r. 

1. Obrady, o godz. 14.00, otworzyła Przewodnicząca Rady, powitała Wójta Gminy, 
Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
prawomocność obrad; ustawowy skład Rady – 15 radnych, obecnych było 14 radnych, 
radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach Sesji Rady Gminy. Lista obecności 
radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2 i zał. nr 3. 

2. Do zaproponowanego porządku uwagę wnieśli: 

Zastępca Wójta wysunął wniosek o zmianę uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy 
we wsi Ratowice w zakresie wykreślenia z projektu uchwały ulicy Leszczynowej a 
pozostawienia ulicy Radosnej 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, za przyjęciem zmienionego porządku obrad 
głosowało 12 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach, 2 radnych nie 
było podczas głosowania. 

Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty 12 głosami i stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

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

4. W czasie XIII Sesji Rady Gminy Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy 
uroczyście przekazali kluczyki do nowo zakupionych samochodów dla Posterunku 
Policji w Kamieńcu Wrocławskim. 
 

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

  
6. 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. 

7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Czernica 
za rok 2014 stanowi zał. 7 do protokołu. 

8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 
Gminy Czernica za rok 2014 stanowi zał. nr 8 do protokołu.    

9. 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 wniosku Zespołu Szkół w Chrząstawie dokonuje się zmian w planie 
wydatków polegających na przesunięciu kwoty 485,83 zł z dz. 801, rozdz. 80101, § 
4300 do dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla 
uczniów. 

2. Dokonano w planie dochodów polegających na przesunięciu w ramach dz. 900, 
rozdz. 90001 kwoty 1.090.900 zł z § 6280 do § 6288 celem prawidłowego 
zaklasyfikowania dochodów, które gmina ma uzyskać jako refundacja wydatków 
wcześniej poniesionych w ramach realizacji zadania dofinansowanego w ramach 
działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

3. Na podstawie wniosku Publicznego Gimnazjum w Czernicy zwiększa się dochody i 
wydatki budżetowe w kwocie 54.000 zł w dz. 801, rozdz. 80148, § 0830 z tytułu 
usług z przeznaczeniem na zakup żywności. 

4. Dokonano zmian w ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z projektem zmiany uchwały w sprawie 
rocznego programu współpracy z organizacjami samorządowymi. 

5. Dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł z dz. 600, rozdz. 60095, § 6300 dotyczącego 
dofinansowania przebudowy drogi Trestno – Blizanowice do dz. 900, rozdz. 90015 
p. 6050 na zadanie wieloletnie „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy” z 
przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Krzykowie. 

6. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, 
w tym w:  

Chrząstawie Małej: 
Rezygnacja z realizacji dwóch zadań „Zakup tablic ogłoszeniowych” oraz „Zakup elementów  
nagłośnienia plenerowego” w łącznej kwocie 4.000 zł jak również zmniejszono kwotę 
1.000 zł na zadaniu dotyczącym budowy placu rekreacyjno – sportowego. Zwiększeniu 
natomiast uległo zadanie „Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych o kwotę 5.000 
zł. 

Chrząstawie Wielkiej: 
Przesunięto kwotę 1.000 zł z zadania „Zagospodarowanie boiska sportowego koło szkoły”  
do zadania „Organizacja imprez wiejskich” 

Krzykowie: 

Przesunięto kwotę 5.000 zł z zadania „Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych 
dla mieszkańców” do nowopowstałego zadania „Czyszczenie rowów melioracyjnych”. 

Nadolicach Wielkich: 

Przesunięto kwotę 1.700 zł z zadania „Uporządkowanie terenu parku przypałacowego” do 
zadania „Organizacja imprez promocyjnych”. 

Nadolice Małe: 

Przesunięto kwotę 4.000 zł z zadania „Remont dróg na terenie miejscowości” 
 (całkowita rezygnacja z zadania) do zadania „Zakup grilla oraz ścianek bocznych do wiaty 
na plac integracyjny”. 

Gajków: 

Dokonano przesunięcia w ramach wydatków, plan po zmianach: 
Remont świetlicy wiejskiej - 9.000,00 zł 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 5.531,20 zł 



Wydatki zespołu ludowego Gajkowianie - 2.500 zł 
Organizacja imprez promocyjno –integracyjnych dla mieszkańców - 399,24 zł 
Bieżące naprawy mienia wiejskiego - 805,56 zł 
Budowa ulicy Głównej II etap - 9.000 zł. 
Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu. 
2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 – 2029 

W  wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków 
budżetu po dokonanych zmianach. 

Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy o 10.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Krzykowie. 

Wprowadzono przesunięcia kwoty 10.000 zł na zadaniu wieloletnim pn. „Droga Trestno-
Blizanowice – porozumienie z Gminą Siechnice z roku 2015 do realizacji w roku 2016.  

W związku chęcią rozpoczęcia realizacji przez Lidera (Powiat Wrocławski) projektu pn. 
„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie 
otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu 
Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów 
Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” - partnerzy (8 gmin powiatu 
wrocławskiego)  muszą podpisać porozumienie, którego załącznik stanowi tabela: 
Planowany udział finansowy Stron Porozumienia oraz planowane koszty ogólne w 
projekcie, oparte o dokument finansowy. W tym wypadku, ponieważ realizacja dotyczy lat 
2016-2017, takim dokumentem jest właśnie wieloletnia prognoza finansowa. Projekt w 
szacunkowej kwocie 858.110 zł może być objęty pomocą zewnętrzną w wysokości 85 % 
kosztów kwalifikowanych. W naszym przypadku wkład wyniósłby odpowiednio: w 2016 
r. – 31.366 zł; w 2017 r. – 97.351 zł. W związku z powyższym wprowadzono w WPF po 
stronie dochodowej planowane środki z dotacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na działanie nr 2.1. E-usługi 
publiczne w roku 2016 – w kwocie 177.736 zł (bieżące – 36.9593 zł, inwestycyjne – 
141.143 zł), w roku 2017 – 551.658 zł (bieżące 170.051 zł; inwestycyjne – 381.607 zł). 
Wydatki zwiększyły się w kwocie potencjalnego dofinansowania tj. łącznie w 2016 roku – 
177.736 zł, w roku 2017 – 551.658 zł, natomiast wkład własny został zabezpieczony w 
ramach już planowanych wydatków bieżących, a w wydatkach inwestycyjnych w 
środkach, które były przewidziane na nowe wydatki inwestycyjne. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

3/ wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Siechnice do realizacji zadania „Poprawa 
dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę 
drogi gminnej Trestno- Blizanowice” w ramach programu wieloletniego pod nazwą 
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz  art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 



dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 
wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego i gminy mogą innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom 
samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą 
udzielenia pomocy jest umowa. 

Gmina Siechnice zamierza wnioskować o środki w ramach programu wieloletniego pod 
nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” na realizację zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi gminnej Trestno-
Blizanowice”. Wspólna realizacja zadania zwiększa szanse na pozyskanie wnioskowanych 
środków na to zadanie.   

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
4/  wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Wrocławskim do realizacji zadania 
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, 
gmina Czernica” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz  art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 
wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego i gminy mogą innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom 
samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą 
udzielenia pomocy jest umowa. Powiat Wrocławski zamierza wnioskować o środki w 
ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania  „Przebudowa dróg 
powiatowych nr 1535D oraz 1930D  w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica” 
Wspólna realizacja zadania zwiększa szanse na pozyskanie wnioskowanych środków na to 
zadanie.   

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

5/ uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Czernica na lata 2015 – 2020. 

Opracowanie wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Czernica jest realizacją obowiązku, który na Radę Gminy nakłada ustawa z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego. Przyjęty uchwałą Rady Gminy Czernica nr XXXII/270/2010 z dnia 5 
marca 2010 „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Czernica na lata 2010 – 2014” zakończył się i wymagał uaktualnienia poprzez przyjęcie 
programu na pięć kolejnych lat. Uchwałą nr VII/40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Rada 



Gminy Czernica uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Czernica na lata 2015-2019. Dnia 8 czerwca 2015 rozstrzygnięciem nadzorczym 
NK-N.4131.18.7.2015.RB Wojewoda Dolnośląski, stwierdził jej nieważność z powodu 
licznych naruszeń ustawy wskazanej wyżej. Nie było podstaw prawnych do skarżenia tego 
rozstrzygnięcia. Niniejszy projekt uwzględnia powołaną ingerencję organu nadzoru. 
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 
jest jednym z zadań własnych gminy. Celem „Wieloletniego programu” jest ustalenie 
racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości 
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy, prywatyzacji 
lokali z zasobu, zwłaszcza lokali będących przedmiotem wieloletniego najmu i określenia 
odpowiedniej polityki czynszowej. 

Niniejsze przedłożenie wypełnia delegację pomieszczoną w art. 21 ust. 1 ustawy. Zgodnie 
z ust. 2 tego artykułu wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
powinien być opracowany na co najmniej 5 lat i obejmować w szczególności: 
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 
2)  analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 
3)  planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

4)  zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 
5)  sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

6)  źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 
7)  wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 
8)  opis innych działań mających na celu poprawę racjonalnego gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: 
a)  niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, 

b)  planowaną sprzedaż lokali. 
Powodzenie programu uzależnione będzie od wielu czynników, takich jak między innymi: 

1)  wysokość środków przeznaczonych na jego realizację, 
2)  „atrakcyjność bonusów" związanych z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego, 

3)  „siła nabywcza" najemców, 
4)  obciążenia czynszowe, 

5)  stopień migracji na teren gminy, 
6)  przyrost naturalny. 

Zakładając znaczne przyspieszenie procesu prywatyzacji, wskutek wprowadzenia 
większych bonusów, gmina może bronić tezy o rozwiązaniu problemu mieszkaniowego na 
swoim terenie w zakresie chociażby ustalania polityki czynszowej. Takiemu przekonaniu 
stoją na przeszkodzie zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi: 



1)  tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej należy do zadań własnych gminy, 

 2)   gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale 
socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkańców gospodarstw 
domowych o niskich dochodach, 

 3)  z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na 
wynajem jako lokale socjalne, 

 4)   jeżeli gmina nie dostarcza lokalu socjalnego osobie upoważnionej do niego z mocy 
wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowania od gminy w wysokości 
odpowiadającej różnicy pomiędzy odszkodowaniem w wysokości czynszu, jaki 
właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu, a odszkodowaniem do płacenia 
którego jest obowiązany były lokator, jeżeli osoba ta nadal zamieszkuje w lokalu 
właściciela. 

Taki katalog zadań przypisanych gminie wymusza konieczność rozpoczęcia pozyskiwania 
do zasobu lokali socjalnych. Program nie przewiduje podjęcia przez gminę pobudowania 
obiektu na lokale socjalne, który miałby być alternatywą dla pojedynczego pozyskiwania 
lokali socjalnych do zasobu. Na budowę potrzebne są jednorazowo duże środki z budżetu 
gminy. Na taką potrzebę nie wskazuje też liczba orzeczeń sądu z prawem do lokalu 
socjalnego. Póki co, gmina nie ma niezrealizowanych wyroków w tym zakresie. 

Oczekiwanie na całkowitą prywatyzację zasobu może okazać się złudne chociażby, 
związane z uniknięciem przez przyszłych właścicieli — wcześniej najemców — 
obowiązków związanych z utrzymaniem i zarządem całą nieruchomością wielolokalową. 
Stąd też program zakłada w perspektywie 5 lat bardzo ostrożną prywatyzację na poziomie 2 
lokali rocznie. Poza tą wstrzemięźliwością, znaczenie też ma siła nabywcza najemców. 
Zawsze będzie taka kategoria najemców, którzy przy największych bonusach nie będą w 
stanie nabyć oferowanego lokalu. I właśnie w stosunku do tej grupy gmina zobowiązana 
jest zaspokajać jej potrzeby mieszkaniowe, a nawet udzielać pomocy w kosztach 
utrzymania zajmowanego lokalu poprzez np. dodatek mieszkaniowy. Póki co gmina 
realizuje pomoc bieżącą poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych, zaniechując 
budownictwa mieszkaniowego i socjalnego.  

Konstruując program, należało uwzględnić dyspozycję art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z 
którym w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, właściciel 
ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników 
podwyższających i obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności: 

1)  położenia budynku, 
2)  położenie lokalu w budynku, 

3)  wyposażenie budynku i lokali w urządzenia i instalacje oraz ich stan, 
4)  ogólnego stanu technicznego budynku. 

Te czynniki rozbudowano w programie w § 5., po to aby wójt gminy, zgodnie z art. 8. 
ustawy mógł ustalać stawki czynszu zgodnie z zasadami mieszczonymi w programie. 



Program rodzi skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokościach wskazanych w §8. 
Nie oznacza to jednak korekty, której źródłem mogą być np. wyroki sądów z orzeczonym 
prawem do lokalu socjalnego, czy też atrakcyjne dla gmin dopłaty z budżetu państwa na 
budownictwo socjalne lub adaptacje lokali niemieszkalnych właśnie na lokale socjalne. 
Stąd też wskazano w programie m.in. to źródło jego dofinansowania.  

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

6/  przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Czernica.” 

Rada Gminy Czernica uchwałą Nr XXX/269/2013 z 22 października 2013r. wyraziła 
zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej” (PGN) to dokument strategiczny, który wyznacza 
kierunki rozwoju  i modernizacji Gminy Czernica na lata 2015-2020, z perspektywą do 
roku 2050 w takich sektorach jak: energetyka, budownictwo i gospodarstwa domowe, 
transport, gospodarka, gospodarka odpadami, rolnictwo i leśnictwo, edukacja i dialog 
społeczny oraz administracja publiczna. 
30 października 2013 r. Gmina Wrocław przystąpiła do konkursu na dofinansowanie 
opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej  (PGN) w ramach IX osi priorytetu POIiŚ 
działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 
niskoemisyjnej”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. W grudniu 2014r. pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Wrocław została 
zawarta umowa o dofinansowanie ww. opracowania. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 
wyłoniono wykonawcę i zawarto z nim umowę 4 marca 2014 r.   
Ramy merytoryczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej określone są przez 
międzynarodowe, unijne i krajowe konwencje oraz dokumenty strategiczne, w tym w 
szczególności Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 
PGN jest spójny z celami i kierunkami działań zawartymi w dokumentach unijnych, 
krajowych oraz lokalnych takich jak m.in. projekt „Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza w Polsce”, Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 
perspektywa do 2020 r.”, „Program Ochrony Powietrza dla Województwa 
Dolnośląskiego”, „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020” i „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 
Struktura PGN oparta jest na dobrych praktykach wynikających m.in. z doświadczeń 
Porozumienia Burmistrzów i Carbon Disclosure Project oraz na wytycznych UNFCCC i 
metodologii IPCC. Ponadto PGN został opracowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW 
określonymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące 
struktury planu gospodarki niskoemisyjnej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej”. 
Działania ujęte w PGN przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008r. oraz 
celów związanych z poprawą jakości powietrza wynikających z dyrektywy CAFE, która 
określa dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.  



W PGN określono potencjał możliwych redukcji zużycia energii, ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 
poprawy jakości powietrza. Wskazano również kierunki działań i przykłady konkretnych 
zadań w poszczególnych sektorach, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia 
planowanego rezultatu. 
Bilans efektów realizacji działań ujętych w PGN wskazuje że do roku 2020 nastąpi 
zmniejszenie zużycia energii w stosunku do roku bazowego 1990 o około 7 % oraz 
redukcja emisji dwutlenku węgla o nieco ponad 21%. Nastąpi również poprawa stanu 
jakości powietrza (redukcja emisji pyłów, tlenków azotu i siarki, benzo(a)pirenu) oraz 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie energetycznym do 
poziomu 1,5-2%  do 2020 r. 
Przyjęcie i wdrożenie PGN przełoży się na oszczędności w zakresie kosztów ochrony 
zdrowia i kosztów energii, przyczyni się do zastosowania nowych bardziej efektywnych 
technologii w zakresie użytkowania energii, zapewni wzrost konkurencyjności gospodarki, 
poprawi jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo energetyczne, usprawni mobilność 
regionalną i transport zbiorowy a także przyczyni się do rozwoju terenów zielonych. 
Posiadanie przez Gminę Czernica Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz ujęcie w nim 
zadań wpływających na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę jakości 
powietrza jest również warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach 
„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” oraz „Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”. 
Projekt PGN przed przeprowadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko został poddany konsultacjom 
wewnętrznym i otwartym  konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły żadne uwagi do 
projektu PGN. 
Projekt w myśl art. 54 ust. 1 i art.57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o 
udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z 
późn. zm.) projekt PGN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przesłany do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w celu zasięgnięcia opinii. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podkreślił, ze analizowany 
projekt należy postrzegać jako mający pozytywny wpływ na środowisko i nie wniósł 
żadnych uwag. 
Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu. 
7/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), 
zwanej dalej „Ustawą”, Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica, zwany dalej 
„Zakładem”, przedkłada wniosek o przedłużenie do dnia 31 marca 2016 r. czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.  
na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy. 

I.  

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
obowiązujące obecnie na terenie Gminy Czernica, które weszły w życie z dniem  



1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy, utracą moc obowiązującą z dniem 31 
grudnia 2015 r.  

Zakład dokonał analizy ponoszonych kosztów zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf o trzy miesiące tj. do dnia 31 marca 2016 r., 
przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną 
w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf. 

Należy zaznaczyć, iż skutkiem przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 
będzie sytuacja opracowywania nowych taryf na okres od dnia 
 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. W związku z powyższym, dane kosztowe, 
które zostaną przyjęte za podstawę kalkulacji nowych taryf będą ustalane na podstawie 
ewidencji księgowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  

II.  

Zgodnie z art. 24 ust. 9b Ustawy, w uzasadnieniu wniosku przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zamieszczenia, w szczególności 
informacji dotyczących : 

1) zakresu świadczonych usług, 
2) warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania  

dotychczasowych taryf.  
 

Ad. 1) Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 

Zakład prowadzi na terenie Gminy Czernica działalność między innymi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i zobowiązany 
jest do zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków, mając na uwadze ochronę 
interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska oraz optymalizację 
kosztów. 

Świadczenie usług realizowane jest przez Zakład w oparciu o: 

1) Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica (Uchwała Nr XVIII/142/2000 
Rady Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica), 

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie 
Gminy Czernica Umowy zawarte z poszczególnymi odbiorcami usług 
wodociągowych  
i kanalizacyjnych. 

3) Przepisy prawne powszechnie obowiązujące dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ochrony środowiska, sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków, warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalające wymagania co do jakości wody 
przeznaczone do spożycia przez  
ludzi. 

Zgodnie ze Statutem, podstawowym celem działania Zakładu jest bieżące  
i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w drodze świadczenia 
usług powszechnie dostępnych w ramach wykonywania zadań z zakresu gospodarki 
komunalnej. Cel Zakładu realizowany jest poprzez wykonywanie zadań, do których 
należą w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

1) zabezpieczenie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków u odbiorców, 



2) ujmowanie i uzdatnianie wody na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach 
Wielkich, 

3) eksploatacja, bieżące naprawy i konserwacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Nadolicach Wielkich, 

4) odbiór ścieków i ich odprowadzanie do Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków  
w Kamieńcu Wrocławskim, 

5) eksploatacja, bieżące naprawy i konserwacja Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków 
w Kamieńcu Wrocławskim, 

6) bieżące naprawy, konserwacje i remonty sieci wodociągowej,  
kanalizacji sanitarnej i deszczowej , 

7) zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz pobieranie opłat  
z tego tytułu, 

8) prowadzenie egzekucji należności za dostawę wody i odbiór ścieków, 
9) określenie technicznych warunków wpięcia do sieci wodociągowej,  

kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,  
10) udział w tworzeniu projektów programu rozwoju sieci wodociągowej,  

kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,  
11) opracowywanie taryf opłat za wodę i ścieki, 
12) opracowywanie i przedstawienie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków. 
Z uwagi na prowadzony zakres zadań inwestycyjnych zakłada się w przyszłości wzrost 
ilościowy usług. Zakładany rozwój gospodarczy gminy spowoduje wzrost sprzedaży 
wody i ścieków. Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Zakładu zostały 
wyposażone w wodomierze główne. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne,  
przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzenie wody i transport ścieków 
wymagają stałych remontów i modernizacji. 

Ad. 2) Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania 
taryf 

Podstawą ustalenia taryf na kolejny rok zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886, ze zm.) są koszty 
poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzane są 
taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie  
z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków 
ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf.  

Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 31 marca  
2016 r. pozwoli na ustalenie nowych taryf, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 
2016 r., w oparciu o dwunastomiesięczne zestawienie kosztów poniesionych w roku 
2015, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem. Nie ma takiej możliwości w przypadku, 
gdy dzień wejścia w życie taryf jest planowany na początek roku kalendarzowego,  
gdyż wtedy Zakład jest zobowiązany do przedstawienia Wójtowi wniosku o 
zatwierdzenie taryf w terminie 70 dni przed planowanym dniem ich wejścia w życie, 
czyli najpóźniej  
22 października roku poprzedniego. Zaplanowanie dnia wejścia w życie nowych taryf  
na dzień 1 kwietnia implikuje po stronie Zakładu obowiązek przedstawienia Wójtowi 
wniosku o ich zatwierdzenie do dnia 21 stycznia, co pozwoli na uwzględnienie w nim 
także kosztów poniesionych w październiku, listopadzie i grudniu roku poprzedniego,  
a więc w ciągu pełnego roku obrachunkowego.  



Zakład wnioskuje o przedłużenie czasu obowiązywania taryf na kolejne 3 miesiące, 
uwzględniając również lokalne uwarunkowania, sposób korzystania z urządzeń  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz strukturę odbiorców i zmiany 
warunków ekonomicznych, zachowując należytą staranność zmierzającą do ochrony 
interesów odbiorców i minimalizacji kosztów. Uwzględniono również fakt 
odprowadzania w całości ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia, na obszarze 
którego okres obowiązywania taryf obejmuje właśnie miesiące od kwietnia do marca 
roku następnego. 

Zakłada się, że działalność w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych przy 
zachowaniu obecnych cen w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku 
nie przyniesie strat. 

III.  

Pomimo, że na mocy art. 24 ust. 9c Ustawy, Zakład nie jest zobowiązany  
do dołączenia do wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 
szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz wieloletniego planu rozwoju urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie 
wielkości niezbędnego przychodu w okresie przedłużenia, w celu pełnego uzasadnienia 
niniejszego wniosku.  

TABELA  

Niezbędne przychody według taryfowych grup odbiorców usług  

w okresie od 1 stycznia 2016 r. roku do 31 marca 2016 roku. 

   

Lp. Wyszczególnienie 

Niezbędne 
przychody  
w okresie 
od 01.01.2016 r. 
do 31.03.2016 r. 

0 1 2 

1 

 Zaopatrzenie w wodę   

 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:  

     a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe  

     b) koszty zakupionej przez siebie wody  

 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji  

 3) odsetki  

 4) należności nieregularne  



 5) marża zysku  

 6) wartość niezbędnych przychodów  

2 

 Odprowadzanie ścieków  

 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:  

     a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe  

     b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących 
w posiadaniu Zakładu  

 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji  

 3) odsetki  

 4) należności nieregularne  

 5) marża zysku  

 6) wartość niezbędnych przychodów  

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu. 
8/ połączenia placówek wsparcia dziennego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Czernicy.   
Materialną podstawą do podjęcia niniejszego przedłożenia jest art. 18c ust. 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2015r poz. 332), 
który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 ( po dużej nowelizacji ustawy o 
samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw, dotyczących 40 aktów prawnych). Sejmu 
uchwalił ją po prawie rocznym procedowaniu, a 28 lipca br. tekst został opublikowany w 
Dz. U. pod poz. 1515) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, właśnie ustawy o samorządzie 
gminnym. Zgodnie z tym pierwszym przepisem „ Gmina może połączyć placówkę 
wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną z jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej, w tym jednostką organizacyjną o której mowa w art.111 
ustawy z dnia 12 marca 1990r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze 
zmianami). Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej i placówkę wsparcia 
dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa w ramach tego 
ośrodka”. Natomiast ten drugi informuje że: „Do wyłącznej właściwości Rady Gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, 
zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek”. 
Brak dotychczas w ustawie „o pieczy” przepisu pozwalającego na włączenie (formalne) w 
struktury ośrodka pomocy społecznej placówek wsparcia dziennego, spowodował 
pozostanie ich w strukturze Urzędu Gminy Czernica i przejęcie od 1 lipca br., na 
podstawie podjętej przez organ stanowiący gminy, przez GOPS zadań związanych z 
gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
narkomanii. Na to pozwalały zarówno przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o narkomanii. Nowela do ustawy „o pieczy” 
daje podstawę do „wchłonięcia” przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 



placówek wsparcia dziennego, była postulowana od dawna przez środowisko 
samorządowe . Tym bardziej, że część zapisów ustawy „o pieczy” i tak była realizowana 
przez ops-y, po jej wejściu w życie (2012r.), chociażby w zakresie asystenta rodziny. 
Wreszcie tak się stało. A skoro tak, to dotychczasowe regulacje należało uchylić z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 
Brak dotychczas w ustawie „o pieczy” przepisu otwierającego możliwość zmian 
organizacyjnych nie spowodował zatrzymania pracy placówek. Jeżeli już występowały 
jakieś perturbacje, to po stronie niektórych osób prowadzących zajęcia w 
dotychczasowych lokalizacjach. Związane one były z podstawą zatrudnienia, gdzie przy 
stosunku pracowniczym powodami nieczynności placówki były urlopy, zwolnienia 
lekarskie i brak dyspozycyjności. Stan ten podlegał analizie i kontroli z wdrożeniem 
zastępstw eliminujących nieczynność placówek, poprzez umowy cywilnoprawne. 
Miarą potrzeby funkcjonowania świetlic w formie dotychczasowej jak i w przyszłości, jest 
frekwencja, a z tą jest różnie. Po zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy Czernica 
wdrożonych w II połowie br., wzmożono w zdecydowanie większym zakresie czynności 
kontrolne wobec świetlic w celu chociażby ustalenia liczby dzieci korzystających. Niestety 
stwierdzono w niektórych lokalizacjach brak udziału dzieci w zajęciach lub jeżeli już, to 
niewielkiej liczby dwoje lub troje. Nie bez znaczenia dla takiej frekwencji były i są 
przyczyny wskazane wyżej (podstawa zatrudnienia) ale także, co pewnie ważne dla 
rodziców dzieci uczęszczających do tych świetlic, atrakcyjność oferty , dostępność 
czasowa oraz inicjatywa i kreatywność wychowawców. Tam gdzie występowały i 
występują elementy zaangażowania wychowawców, wzbogacone o rekomendacje, 
podpowiedzi i pomoc gops-u, tam frekwencja była zdecydowanie wyższa. I taki 
scenariusz, jeżeli już, należałoby kontynuować. W tym celu konieczne jest większe 
zaangażowanie wychowawców we współpracy z dyrektorami jednostek komunalnych 
(szkoły, biblioteka), którzy dysponują nie tylko potencjałem osobowym ale i majątkiem, na 
którym można uatrakcyjnić ofertę świetlic, poza godzinami pracy szkół czy biblioteki. 
Temu celowi służy też zmiana organizacyjna i scentralizowanie w zakresie zarządzania i 
kontroli nad świetlicami w jednym miejscu (gops). Tym bardziej, że jest on od 1 lipca br. 
realizatorem  gppirpain. Alternatywą dla obecnego modelu funkcjonowania świetlic jest 
scenariusz odchodzenia od form stacjonarnych (wyznaczane godziny z obsadą osobową), 
na rzecz kontraktowania usług na zewnątrz , w tym m. in. w zakresie profilaktyki i sięgania 
po tzw. „korkowe”, które póki co jest źródłem finansowania świetlic, przez różne 
podmioty ( osoby fizyczne, w tym np. dotychczasowi wychowawcy, stowarzyszenia 
lokalne), i realizowanie ich w różnych miejscach na majątku komunalnym, nie tylko w 
tych czterech lokalizacjach. A że jest dla kogo pracować, to dość przypomnieć, że na 
terenie gminy dzieci w wieku 5-15 lat, wg. stanu na dzień 10 października br. było 1897 
(zameldowanych). Jednak póki co, włączenie świetlic w struktury gops-u ma swoje 
usprawiedliwione podstawy, a bieżąca analiza, doprowadzi do wniosku, który scenariusz, 
czy ten „stacjonarny”, „kontraktowy”  czy „mieszany” będzie bardziej atrakcyjny dla 
odbiorców (dzieci). W celu sprawdzenia tego, za uzasadnione wydaje się skierowanie 
szerszego strumienia środków na formy kontraktowe, bo te wymuszają napisanie projektu, 
przekonania do jego atrakcyjności i zrealizowania go. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 16 do protokołu. 
9/ wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Czernicy 
Realizując obowiązek wynikający z art. 41f pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  §3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uchwały  



Nr X/70/2015 Rady Gminy Czernica  z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu 
powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Czernicy, Rada Gminy wybiera spośród siebie 3 przedstawicieli, zwykłą 
większością głosów. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

10/ zmieniająca uchwałę Nr XL/385/2014 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 października 2014 roku w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2015 r.  
W celu prawidłowego zadysponowania środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, powstała konieczność przesunięcia planowanych wydatków 
pomiędzy § (obszarami działania). Przesunięcie to nie zmienia łącznej kwoty  
przeznaczonej na realizację Programu. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

11/ określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień 
przedmiotowych od tego podatku. 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od  środków transportowych w tym, że 
podatek ten nie może przekraczać rocznie stawek określonych w obwieszczeniu Ministra 
Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
poszczególnych latach podatkowych oraz nie może być mniejsza od minimalnych stawek 
określonych corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Minister 
Finansów z powodów deflacji obniżył górne stawki podatkowe zgodnie ze wskaźnikiem 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, których w I półroczu 2015 r. wyniósł 98,8 (spadek 
cen o 1,2%)w stosunku do I półrocza 2014 r. Stawki maksymalne zostały ogłoszone przez 
Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Mo. Pol. poz. 735). Na 
podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawki podatkowe ulegają 
corocznie zmianie. Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w 
przypadku nieuchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych stosuje się stawki podatkowe 
obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. W związku z tym zmianie uległa 
granica dotycząca kwoty w zależności od ilości miejsc do siedzenia w autobusie zasadne 
jest podjęcie uchwały. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
obradach XIII Sesji Rady Gminy Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 19 do protokołu. 



12/ określenia na rok 2016 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości 
stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego 
podatku 

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawki podatkowe ulegają 
corocznie zmianie. Minister Finansów z powodu deflacji obniżył górne stawki podatkowe 
zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu roku 
2015 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %) w stosunku do  I półrocza 2014 r.  Stawki 
maksymalne zostały ogłoszone przez Ministra Finansów  
w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Mo. Pol. Poz. 735). Zgodnie z art. 20a ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku nieuchwalenia stawek podatków i opłat 
lokalnych stosuje się stawki podatkowe obowiązujące w roku poprzedzającym rok 
podatkowy. W związku z tym, iż niektóre stawki w podatku od nieruchomości z 2015 roku 
przekraczają górne granice stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów zasadne jest 
podjęcie uchwały.  

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 20 do protokołu. 
13/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, 
rolny i leśny 
Na podstawie art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1381  ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 465  ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r.  poz. 
849  ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których zawarte 
są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  

Niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzić nowe wzory formularzy, w których dodaje 
się następujące elementy.  W informacjach IR-1, IL-1 oraz IN-1 - adres e-mail osoby 
składającej formularz, rubrykę adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres 
zameldowania) oraz dodanie informacji dotyczących współwłaściciela tj. nazwisko i imię 
(imiona), imiona rodziców, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Natomiast w deklaracjach 
DR-1, DL-1 oraz DN-1 poprzez dodanie adresu e- mail osoby składającej formularz, a 
także poprawienie zapisu w rubryce: łączna kwota podatku, poprzez zastąpienie słów 
„należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy” słowami „ należy zaokrąglić do pełnych 
złotych” w DR-1 oraz DN-1 a także w DL-1 dopisanie sformułowania, że łączną kwotę 
podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych.   

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 21 do protokołu. 
14/ ustalenia nazwy wiaduktowi drogowemu w miejscowości Łany 

Z wnioskiem o nadanie nazwy wiaduktowi drogowemu wystąpiło Stowarzyszenie 
Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, którzy zwrócili się z pismem do 
sołtysa wsi Łany. 



W dniu 10.03.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Łany podjęło uchwałę nr 03/2015 
w sprawie nadania nazwy wiaduktowi drogowemu we wsi Łany. Uchwałę podjęto  
jednogłośnie. Proponowana nazwa była konsultowana oraz uzyskała akceptację 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. 
Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

15/ ustalenia nazwy ulic we wsi Chrząstawa Wielka, Ratowice, Nadolice Wielkie 

Chrząstawa Wielka 
Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy, która stanowi własność prywatną wystąpili 
bezpośrednio właściciele nieruchomości. Do sołtysa wsi Chrząstawa Wielka został złożony 
wniosek o nadanie nazwy ulicy Tulipanowej dla działki numer 541/4. W dniu 29.09.2015 
roku zebranie wiejskie sołectwa Chrząstawa Wielka podjęło uchwałę w sprawie nadania 
nazwy ulicy Tulipanowej w Chrząstawie Wielkiej. Nadanie nowej nazwy ulicy służy 
zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji i 
orientacji w terenie. 
Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

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 dodanie do ulicy Jeżynowej części działki numer 309/182. W 
dniu 24.09.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło uchwałę 
nr 5/2015 w sprawie dołączenia do ulicy Jeżynowej w Nadolicach Wielkich części działki 
numer 309/182. Dołączenie części działki do istniejącej ulicy umożliwi zaprojektowanie 
numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć będzie łatwiejszej komunikacji i 
orientacji w terenie. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

Ratowice 
Z wnioskiem o nadanie nazw ulic wystąpili mieszkańcy Ratowic, którzy zwrócili się do 
sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Radosnej dla działki numer 403. W dniu 
24.09.2015 roku zebranie wiejskie  
sołectwa Ratowice podjęło uchwałę nr 2/2015 
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Ratowice. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Nadanie  
nowych nazw ulic służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz 
łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy 
Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 25 do protokołu. 



16/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 

Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia 
nieważności § 3 uchwały nr IX/61/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2015 
r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Czernica oraz ust. 6, 7, 9, 10 i 11 
załącznika. Przedłożenie projektu uchwały związane jest wezwaniem WSA, które 
wpłynęło do Urzędu Gminy Czernica w dniu 22.10.2015 o uzupełnienie skargi o 
stosowną uchwałę organu stanowiącego 
Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, radny Piotr Zakręta był 
nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 26 do 
protokołu. 

17/ wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego. 
Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia 
nieważności § 10 uchwały nr X/70/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2015 
r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Pożytku Publicznego. Przedłożenie projektu uchwały związane jest z wpłynięciem do 
Urzędu Gminy Czernica  
zawiadomienie sądu o rozprawie na 6 listopada br. dotyczące rozpatrzenia skargi Gminy 
na rozstrzygnięcie nadzorcze. W Tm przypadku sąd nie wzywa Gminy do dostarczenia 
uchwały o zaskarżeniu jak w przypadku planu nadzoru nad żłobkami, co trudno uznać za 
akt konsekwencji ze strony sądu. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 
28.10.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, radny Piotr Zakręta był 
nieobecny na obradach XIII Sesji Rady Gminy Czernica. Uchwała stanowi zał. nr 27 do 
protokołu. 
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

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

12. Sprawy różne:: 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Kamieńcu Wrocławskim, nauczycieli i uczniów na Marsz Niepodległości w  
10 listopada 2015 r.  

Sołtys wsi Wojnowice Kamil Antas zaprosił wszystkich na 7 listopada 2015 r. do 
świetlicy wiejskiej w Wojnowicach na warsztaty „Wojnowice – Nowa Wizja 
Przestrzeni Publicznej” 

Radny Powiatu Wrocławskiego – Sołtys wsi Ratowice zaprosił na obchody 
jubileuszowe 10 Parady Św. Marcina w Ratowicach w dniu 11 listopada 2015 r. 

Sołtys wsi Gajków zaprosił na 15 listopada 2015 r. do  świetlicy wiejskiej w Gajkowie 
na Wieczernicę z okazji Święta Niepodległości 



13. .Na tym Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła posiedzenie XIII Sesji 
Rady Gminy  Czernica o godz. 14.47. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


