
PROTOKÓŁ NR VII 

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

Przed rozpoczęciem obrad VII Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Czernica wraz Przewodniczącą 

Rady Gminy wręczyli nowo wybranym Sołtysom listy gratulacyjne. 

1. Obrady, o godz. 13.00, 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,  

zał. nr 3 do protokołu. 

2. Do zaproponowanego porządku obrad uwagę wnieśli: 

1/ Sekretarz Gminy wysunął wniosek o rozszerzenie porządku obrad o 3 projekty 

uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości 

Ratowice, Gajków i Nadolice Wielkie jako pkt 6 – 9, 10, 11 

2/ Zastępca Wójta zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XVIII/142/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 2000r. W sprawie 

utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej 

Czernica w zakresie wykreślenia z § 5 ust 2 pkt 8 zapisów „w zakresie targowisk i hal 

targowych” „pobieranie i egzekwowanie opłat targowych” i pozostawienie 

„opracowywanie projektów regulaminów prowadzenia targowisk i hal targowych”. 

Powyższe zmiany porządku obrad przegłosowano jednogłośnie. 

Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty 15 głosami - stanowi on zał. nr 4 do 

protokołu. 

3. W związku prośbą skierowaną przez Radnych Gminy na Komisjach Wspólnych w  dniu 

22.04.2015 r. na VII Sesję Rady Gminy został zaproszony Komendant Komisariatu 

Policji Wrocław Osiedle p. Lepianka, który przedstawił sytuację i potrzeby 

dofinansowania zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim. 

Komendant przedstawił Radzie sytuację Posterunku w Kamieńcu Wrocławski, w 

którym pracuje 3 dzielnicowych i 2 policjantów kryminalnych. W br. zostanie jeszcze 

skierowanych 2 policjantów prewencyjnych. Od roku 2008 samochód, który posiadał 

posterunek w Kamieńcu Wrocławskim  w związku z awarią silnika nie nadawał się do 

używania, a policjanci użytkują 10 letnią Scodę Octavia. Komendant powiedział, że 

Rada Gminy możne dołożyć jeszcze 8 000 zł  na  zakup  samochodów i wówczas 

będzie można zakupić 2 samochody małolitrażowe - 45 000 zł (jeden). Zakup 2 

samochodów rozwiąże wówczas problemy policjantów na posterunku w Kamieńcu 

Wr. Jeżeli Rada Gminy jest w stanie dołożyć te pieniędze, wówczas można zakupić 

samochody pełnolitrażowe z dotacją 50 na 50. Komendant zagwarantował Radnym, 

że samochody będą użytkowane na terenie Gminy Czernica oraz przedstawił Radzie 



propozycję  zabezpieczenia  dodatkowo w budżecie Gminy Czernica w każdym roku 

budżetowym kwoty 11 500 zł dla Policji na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy 

tak jak ma to miejsce w gminach ościennych np. Długołęka, Kobierzyce czy Kąty 

Wrocławskie gdzie samorządy przeznaczają określoną pulę pieniędzy, a policjanci 

poza swoimi godzinami pracy pełnią służbę patrolową na terenie gminy. 

 W trakcie dyskusji głos zabrali: 

 - radny Ryszard Wychudzki zaproponował, aby dzielnicowi uczestniczyli w zebraniach 

 wiejskich, co umożliwi społeczeństwu stworzenie debaty w sprawach bezpieczeństwa 

 -  sołtys Gajkowa Tadeusz Fugol zwrócił Komendantowi uwagę na problem niszczenia 

 mienia  (zamalowywanie mapy w Gajkowie) i zaproponował zwiększenie ilości patroli 

 policyjnych, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Komendant Lepianka poinformował 

 zgromadzonych, że o każdych powstających zagrożeniach powinni kierować pismo do 

 Policji. Bez powiadamiania o zaistniałych zagrożeniach  Policja nie ma możliwości 

 reagowania. 

- sołtys Czernicy Ryszard Maćków zwrócił uwagę na problemy włamań do  

samochodów  

 i przecinania opon oraz o zakłócaniu spokoju w godzinach nocnych na placu zabaw 

 przy ul. Kochanowskiego.  

- radna Katarzyna Moroz zapytała są  o wymagania i potrzeby co do zakupu auta dla  

 policji. Komendant Lepianka powiedział, że są potrzebne 2 samochody pełno  

litrażowe. 

 

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

5. Wójt Gminy 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. 

- radny Ryszard Wychudzki podziękował Radnym za uczestnictwo  12.04.2015 r. w 

koncercie w Kościele parafialnym w Kamieńcu Wrocławskim w 

X rocznicę śmierci Jana Pawła II i w I rocznicę kanonizacji Jana Pawła II . Po koncercie 

w Łanach odsłonięto tablicę pamiątkową nadania mostowi nad Odrą imienia 

Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. NIL. Most ten jest częścią Wschodniej 

Obwodnicy Wrocławia i łączy gminy Czernica i Siechnice. Szczególne podziękowania 

od mieszkańców Łan otrzymał radny Jerzy Misztal za pomoc w organizacji koncertu. 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

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

7. Rada rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie: 

 



 

1/ Nr VIi/34/2015 – zmiany budżetu Gminy Czernica na rok 2015 

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

dokonano w zakresie: 

 powiększenia dochodów budżetu Gminy Czernica o kwotę 187, 248 zł, 

 powiększono wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 604,648 zł, 

 pomniejszono wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 417,400 zł, 

 wykonania chodnika w miejscowości Gajków w związku z pismem 

Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 455 zaplanowano dotację, którą otrzyma Gmina w wysokości 

157.000 zł orazz środki na wykonanie zadania wraz z zastępstwem inwestycyjnym w 

wysokości 332.000 zł; 

 przyznania dotacji na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy zaplanowano kwotę 9. 248 zł dotacji 

na to zadanie; 

 powiększenia dochodów budżetu na kwotę 21.000 zł tytułem zwrotu 

nadpłaconych diet radnych w latach 2006-2014; 

 zaplanowano w budżecie wkład własny w wysokości 27.000 zł, po podpisaniu 

umowy zostanie doplanowana dotacja w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na 

bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących 

własnością gminy. 

 doplanowano kwotę 8.000 zł na odwodnienie terenu przy placu zabaw i 

boisku w Jeszkowicach, ponadto przeniesiono kwotę 12.000 zł ze środków Funduszu 

Sołeckiego również z przeznaczeniem na odwodnienie terenu przy świetlicy. Kwota 

łączna przeznaczona na odwodnienie terenu przy świetlicy to 20.000 zł; 

 kwotę 4.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Dobrzykowice, które były 

przeznaczone na budowę boiska sportowego przenieść na remont dróg gminnych w 

Dobrzykowicach; 

 dostosowano kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z projektem zmiany uchwały w sprawie 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 powiększono wydatki o łączną kwotę 149.500 zł z przeznaczeniem na: 

działana promocyjne  - koncert „Mszy Koronacyjnej” W.A. Mozarta w Nadolicach 

kwota 9.000 zł, film dokumentalny w ramach cyklu Dolny Śląsk pełen Historii kwota 

3.000 zł, na coroczną promocję w Słowie Sportowym kwota 2.000 zł – 14.000 zł 

zakup 2 samochodów dla Policji, w związku z dodatkowym etatem –  21.500 - 15 

głosów za –  

zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Chrząstawa – jednocześnie strażacy 

zrezygnowali z zakupu pompy – 31.000 zł 

składka na roczne utrzymanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  przy 

Urzędzie Miejskim we Wrocławiu – 10.700 zł 



powiększenie planu wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej w Ratowicach na podwyżki 

wynagrodzeń dla obsługi – 7.000 zł 

realizacje programu profilaktycznego w zakresie raka szyjki macicy  dla dziewcząt z 

terenu Gminy – 15.000 zł 

wkład własny w zadania, na które dostaną dofinansowanie Stowarzyszenia z terenu 

Gminy w Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa. Kwota została podzielona po 

20.000 zł na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz na 

działania sportowe – 40.000 zł 

wynajem kabin sanitarnych do ustawienia w sezonie wiosenno – letnim na placach 

zabaw i boiskach sportowych – 10.300 zł 

 pomniejszono wydatki o łączną kwotę 160.500 zł: 

kwotę 101.500 zł z wydatków zaplanowych na odszkodowania za przejęte drogi 

gminne; 

kwotę 30.000 zł z zadań szkolnych 

kwotę 29.000 zł z dodatkowych środków na zadania przedszkolne. 

Budżet po zmianach wyniesie: dochody – 47.443.577,30 zł w tym dochody bieżące – 

42.200.983,30 zł, dochody majątkowe 5.242.594 zł. Wydatki wyniosą 50.652.379 zł w 

tym wydatki bieżące – 38.324.535 zł, wydatki majątkowe – 12.327.844 zł. Przychody – 

5.373.801,70 zł, rozchody – 2.165.000 zł. 

 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W 

 głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

 zał. nr 6 do protokołu. 

 

2/ Nr VII/35/2015 – zmiany uchwały XL/385/2014 Rady Gminy Czernica z dnia  

30. 10. 2014 r. w sprawie 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 wolontariacie  

W uchwale Nr XL/385/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października 2014 r. § 9 

otrzymał brzmienie: W budżecie Gminy Czernica na rok 2015  zaplanowane zostały 

środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w łącznej wysokości 316.000 

zł, w tym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących 

obszarach: 

1) kultura fizyczna i sport – 188 663 zł 

2) kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji – 43 778 zł 

3) działalność na rzecz osób w wieku elementarnym – 43 778 zł 

4) powołanie Gminnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych - 20 000 zł 

5) ochrona i promocja zdrowia  - 30 059 zł 

6) edukacja - 1 000 zł 

7) organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży – 30 000 zł 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywni przez wszystkie Komisje Rady 

 



 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W 

 głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

 zał. nr 7 do protokołu.         

 

3/ Nr VII/36/2015 – przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. 

„Program Profilaktyki Zakażeń HVP w Gminie Czernica 

Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy 

oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt w wieku 11 – 15 

lat. Cele pośrednie Programu dotyczą zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w 

zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i zakażeniom wywołanym przez 

wirusy brodawczaka ludzkiego, upowszechnienie nawyku systematycznego 

wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób 

nowotworowych, prowadzenie szczepień kolejnych roczników dziewcząt. 

 Za potrzebą wdrożenia Programu zdrowotnego w Gminie Czernica przemawia: 

 brak powszechnej dostępności do szczepionek przeciwko zakażeniom HVP z 

powodu niedofinansowania tych szczepionek ze środków publicznych, 

 docelowe zmniejszenie zachorowań i przedwczesnej umieralności z powodu 

nowotworów złośliwych (priorytet zdrowotny określony rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych). 

 systematyczne obejmowanie profilaktyką pierwotną stałej populacji 

mieszkańców gminy (dziewcząt w 13 roku życiu), 

 zapoznawanie dziewczynek oraz ich rodziców z działaniem szczepionki przeciw 

wirusowi brodawczaka ludzkiego (HVP). 

Szczepionka nie ma działania leczniczego, a jedynie zapobiegawcze i chroni tylko 

przed infekcjami wywoływanymi przez cztery konkretne typy, co oznacza, że nawet 

kobiety zaszczepione nie są zwolnione z wykonywania regularnych badań 

ginekologicznych. W planach jest wprowadzenie tej szczepionki jako szczepionki 

obowiązkowej  dla całej populacji dziewczynek. 

 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 

od głosu wstrzymało się 4 radnych. Uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu.    

 

4/ Nr VII/37/2015 – zasad i trybu  używania herbu i flagi Gminy Czernica 

Powodem przygotowania projektu uchwały jest brak od 1997 r. regulacji dot. zasad  

i trybu korzystania przez podmioty zewnętrzne z insygniów gminnych. Nie bez 

przyczyny NSA w wyroku z dnia 25 listopada 2009 r. sygn. Akt IIOSK 1307/09 wywiódł 

w tezie: „Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i 

mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.), odczytywany w powiązaniu z przepisami 

art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 

2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), nie tylko nie stwarza przeszkody do uchwalenia 

zasad posługiwania się insygniami gminnymi, ale mieści w sobie implicite 



uprawnienie do uregulowania takiej materii, bez czego samo uchwalenie herbu lub 

flagi nie wiązałoby się z jakimikolwiek możliwościami praktycznego ich używania lub 

wykorzystywania. Zasady te muszą uwzględniać wymogi heraldyczne oraz nie mogą 

stać w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym, a w szczególności nie 

powinny zawierać norm powtarzających unormowania wynikające z innych przepisów 

prawa i ustanawiać norm ochronnych o charakterze restrykcyjnym sprzecznych z 

tymi, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów.”  

Napisanie niniejszego projektu było i jest koniczne, też i z tej przyczyny, że w marcu 

br trafił do wójta gminy wniosek od jednego z mieszkańców, który chciał wykorzystać 

herb w kampanii sołeckiej. Odmówiono z powodu braku regulacji w tym zakresie, 

Przedłożony projekt uchwały wskazuje zasady, tryb i miejsce umieszczenia herbu i 

flagi gminy Czernica. Oba dobra przynależne osobie prawnej (gminie) winny być 

chronione szczególnie, jako dobro wspólne. I właśnie przedłożenie projektu uchwały 

służy temu celowi. Nie reguluje się wysokości odpłatności za używanie herbu, a to z 

przyczyny, że jest to materia zastrzeżona do uregulowania w umowie z podmiotem, 

który zwróci się z wnioskiem do wójta. 

 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W  

 głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

 zał. nr 9 do protokołu.    

 

5/ Nr VII/38/2015 – zmiany uchwały Nr XVIII/142/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 

15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład 

Gospodarki Komunalnej Czernica 

To drugi projekt wpisujący się w scenerium przeniesienia niektórych zadań ze strefy 

komunalnej realizowanej póki co przez Urząd Gminy Czernica. Dotyczy to kanalizacji 

deszczowej i zarządzanie lokalami stanowiącymi zasób komunalny oraz targowisk i 

hal targowych (to docelowo, żeby  nie zmieniać statutu ZGK). Po wtóre obowiązujący 

statut był już trzykrotnie nowelizowany i pochodzi z minionego „ustroju” (przed 

wyborami bezpośrednimi z 2002 r.), na co zwrócili uwagę m.in. audytorzy. 

Poza rozszerzeniem, o którym na wstępie, projekt przewiduje również aktywizację 

osób bezrobotnych w formach wynikających z przepisów o bezrobociu, jedna z nich 

została już zastosowana na terenie gminy w jednostkach komunalnych, w tym ZGK, a 

nazywa się prace społecznie użyteczne. Zastosowanie tej formy daje podstawę 

wzmocnienia osobowego potencjału jednostek organizacyjnych gminy w realizacji 

zadań statutowych. Poza tą formą ZGK może być również miejscem wykonywania 

prac społecznie użytecznych, ale orzeczonych przez sąd powszechny. Analogicznie jak 

w przypadku aktywizacji bezrobotnych, również ten zapis poprzez wskazanie miejsca 

wykonywania środka karnego orzeczonego przez sąd, ma wzmocnić potencjał 

osobowy ZGK – zapis ten potwierdza to, co ZGK robi od kilku lat. 

 



Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje 

Rady 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady –  

Zastępca Wójta zgłosił poprawkę do w/w projektu.  W zakresie wykreślenia z § 5 ust 2 

pkt 8 zapisów „w zakresie targowisk i hal targowych” „pobieranie i egzekwowanie 

opłat targowych” i pozostawienie „opracowywanie projektów regulaminów 

prowadzenia targowisk i hal targowych”. 

Radny Piotr Zakręta zapytał jakie koszty poniesie gmina  w związku z przeniesieniem 

niektórych zadań do ZGK realizowanych przez Urząd Gminy Czernica. Zastępca Wójta 

Andrzej Czech udzielił odpowiedzi, że zmiana statutu nie niesie kosztów dla ZGK, 

koszty utrzymania kanalizacji deszczowej i  zarządzanie lokalami stanowiącymi zasób 

komunalny nie ma wpływu na wysokość taryfy za wodę i ścieki, co potwierdził 

Dyrektor ZGK. Sekretarz Gminy Marian Zaraś powiedział, że środki na przeniesione 

zadania ze sfery komunalnej będą przekazywane do ZGK w formie dotacji. 

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

stanowi zał. nr 10 do protokołu.    

 

6/ Nr VII/39/2015 – zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015 

Przyczyny przygotowania niniejszego projektu zawiązane są m.in. ze zmianami 

organizacyjnymi, poziomem wydatków na administrację obsługującą organy gminy w 

szczególności, w zakresie pomocy społecznej i komunalnej realizowanej przez Urząd 

Gminy Czernica, warunki lokalowe wykonywania zadań w urzędzie, zasoby osobowe 

(kwalifikacje, wiedza, doświadczenie) w wyspecjalizowanych jednostkach 

komunalnych od lat funkcjonujących w zakresie opieki społecznej i strefy komunalnej, 

wreszcie zapisy prawa materialnego. Poczynając od tej ostatniej. Nie budzi zastrzeżeń 

możliwość ulokowania programu po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Czernicy. Co do pozostałych przesłanek, nie powinny budzić one wątpliwości, a to 

chociażby w zakresie dobrych warunków lokalowych w ośrodku, naprzeciw tych w 

urzędzie, tym bardziej przy nieuwzględnieniu w tegorocznym budżecie wydatków na 

remont. Zasoby osobowe dają usprawiedliwioną podstawę do przekonania, że lokuje 

się zadanie po właściwej stronie. Nie oznacza to ew. wzmocnienia osobowego 

ośrodka, tym bardziej, że praktyka ostatnich lat wskazuje, że na ośrodki gminy 

„upuszczają” nowe zadania, które z kolei ustawodawca lokuje w gminach (np. dodatki 

energetyczne, dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, 

stypendia socjalne, wspieranie rodziny, obsługa zespołu interdyscyplinarnego czy 

ostatnia Karta Dużej Rodziny). Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych również wpisują się w zadania Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Póki co, realizacja tych wszystkich nowych zadań 

odbywa się kosztem pracy gops-u. Środki na realizację programu, póki co nie 

zmieniają się, ponieważ pochodzą z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za 

sprzedaż napojów alkoholowych. W br. zaplanowana jest kwota 205 tys. zł, którą w 

części zagospodaruje gops na programy profilaktyczne. 



Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady. 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W 

 głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały było 13 radnych, od 

 głosu wstrzymało się 2 radnych, uchwała  stanowi zał. nr 11.    

 

7/ Nr VII/40/2015 – przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica na lata 2015 - 2019” 

Podstawowym założeniem programu jest stworzenie warunków do prawidłowego 

wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych Gminy. Sprzedaż lokali na rzecz 

najemców spowoduje zmniejszenie się istniejącego zasobu mieszkaniowego. Zakłada 

się także sukcesywne przeznaczenie dotychczasowych lokali komunalnych na lokale 

socjalne. Przewiduje się położenie nacisku na sprzedaż lokali poprzez tworzenie 

korzystnych warunków transakcji dla dotychczasowych najemców oraz 

ukierunkowanie na inne niż utrzymywanie zasobu mieszkaniowego sposobu 

wypełniani zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw o niskich dochodach. 

 

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

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W 

 głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

 zał. nr 12 do protokołu.    

 

8/ Nr VII/41/2015 – wyrażenia woli przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią 

Rozwoju w okresie programowania 2014 – 2020 r, 

Zadaniem Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa jest organizacja i promocja 

konkursów, bezpłatna pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków oraz 

wyborów projektów, które kierowane są do dofinansowania w ramach realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Zaszła konieczność stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, 

aby LGD Dobra Widawa mogła aplikować o dofinansowanie swojej działalności. 

Pozyskane środki przyczynią się do zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy 

Czernica i pozostałych członków stowarzyszenia. Projekt uchwały umożliwi dalsze 

korzystanie z dotacji na realizację inwestycji i innych przedsięwzięć przez Gminę 

Czernica. 

 

Projekt powyższy został zaopiniowany pozytywnie przez  wszystkie Komisje Rady. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

zał. nr 13 do protokołu.   

 

 

 



9/ Nr VII/42/2015 – zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości 

Ratowice 

W związku ze zgłoszeniem przez Gminę Czernica udziału w konkursie ogłoszonym 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 

zaistniała konieczność przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości w celu 

zwiększenia szans na dofinansowanie projektu ze środków Budżetu Województwa 

Dolnośląskiego. W związku z faktem, że ogłoszony konkurs jest finansowany tylko z 

w/w środków, na który w bieżącym roku przeznaczono mniejsze środki niż w latach 

poprzednich, konieczne jest podjęcie możliwych działań pozwalających na 

maksymalizację możliwych do zdobycia punktów podczas oceny formalnej i 

merytorycznej projektu. Próbę stworzenia takiej strategii podjęto na podstawie 

obowiązujących Programów Odnowy Miejscowości wraz z ujęciem w niej 

przedmiotowych inwestycji związanych z zespołami muzycznymi z Nadolic Wielkich, 

Gajkowa i Ratowic. 

 

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

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

zał. nr 14 do protokołu.   

 

10/ Nr VII/43/2015 – zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości 

Gajków 

W związku ze zgłoszeniem przez Gminę Czernica udziału w konkursie ogłoszonym 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 

zaistniała konieczność przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości w celu 

zwiększenia szans na dofinansowanie projektu ze środków Budżetu Województwa 

Dolnośląskiego. W związku z faktem, że ogłoszony konkurs jest finansowany tylko z 

w/w środków, na który w bieżącym roku przeznaczono mniejsze środki niż w latach 

poprzednich, konieczne jest podjęcie możliwych działań pozwalających na 

maksymalizację możliwych do zdobycia punktów podczas oceny formalnej i 

merytorycznej projektu. Próbę stworzenia takiej strategii podjęto na podstawie 

obowiązujących Programów Odnowy Miejscowości wraz z ujęciem w niej 

przedmiotowych inwestycji związanych z zespołami muzycznymi z Nadolic Wielkich, 

Gajkowa i Ratowic. 

 

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

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

zał. nr 15 do protokołu.   

 

11/ Nr VII/44/2015 – zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla miejscowości 

Nadolice Wielkie 



W związku ze zgłoszeniem przez Gminę Czernica udziału w konkursie ogłoszonym 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 

zaistniała konieczność przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości w celu 

zwiększenia szans na dofinansowanie projektu ze środków Budżetu Województwa 

Dolnośląskiego. W związku z faktem, że ogłoszony konkurs jest finansowany tylko z 

w/w środków, na który w bieżącym roku przeznaczono mniejsze środki niż w latach 

poprzednich, konieczne jest podjęcie możliwych działań pozwalających na 

maksymalizację możliwych do zdobycia punktów podczas oceny formalnej i 

merytorycznej projektu. Próbę stworzenia takiej strategii podjęto na podstawie 

obowiązujących Programów Odnowy Miejscowości wraz z ujęciem w niej 

przedmiotowych inwestycji związanych z zespołami muzycznymi z Nadolic Wielkich, 

Gajkowa i Ratowic. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

zał. nr 16 do protokołu.   

 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych  

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie kosztorysów na czyszczenie 

 stawów oraz sprecyzowanie, które stawy będą czyszczone w pierwszej kolejności. 

 Kosztorys na czyszczenie stawów przedstawił p. Piotr Golus informując radnych, że 

 kosztorys zawiera cenę katalogowe (kwoty brutto) przygotowane pod przetarg. 

 Sołtys Wsi Wojnowice Kamil Antas – poprosił o udostępnienie kosztorysu sołtysom; 

 radna Iwona Fuchs – poprosiła aby kosztorys zawierał również wycenę stawów w 

 Chrząstawie, ponieważ zostały one w nim pominięte. 

Zastępca Wójta Andrzej Czech -  poinformował radnych, że tam gdzie nie ma potrzeby 

uzgodnień to przetargi bądź zapytania w  trybie ofertowym powinny pojawić się w 

maju.  W pierwszym tygodniu maja zostaną wytypowane stawy, które będą 

czyszczone w  pierwszej kolejności,  Natomiast tam gdzie zaistnieje potrzeba 

uzgodnień, czyszczenia stawów odbędą się w drugiej kolejności. Zastępca Wójta 

zapewnił że stosowną informację w  przedmiotowej sprawie radni mogą otrzymać 

pocztą elektroniczną bądź zobaczyć na  stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Kosztorys czyszczenia stawów stanowi nr 17 do protokołu. 

 9. Wolne wnioski i informacje: 

 1/ radny Ryszard Wychudzki zapytał, czy oświetlenie na obwodnicy zostało wyłączone 

 celowo czy jest  awaria, ponieważ od 3 dni nie świecą lampy; 

2/  Sołtys wsi Chrząstawa Mała Stanisław Pawlik odniósł się do kwestii związanej z 

 przetargami na czyszczenie stawów na terenie Gminy Czernica stwierdzając, że prace 

 spółek wodnych są bardzo drogi i zaproponował aby stworzyć możliwość udziału w 

przetargach  dla przedsiębiorców z terenów naszej gminy w przedmiotowym zakresie. 

 2/ Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Zaraś przekazała 

 informatory radnym i sołtysom przedstawiające zadania jakie są realizowane przez 

 GOPS w Czernicy.  



3/ Sołtys wsi Chrząstawa Wielka Marcin Ratajczyk zapytał, kto zajmuje się 

 wykaszaniem stawów na terenie gminy – odpowiedzi udzielił radny Piotr Zakręta  

informując, że wykaszaniem stawów zajmuje się ZGK 

 4/ radny Ryszard Wychudzki wyraził pozytywną opinię o nowej stronie internetowej 

 gminy oraz skierował prośbę, aby informację o posiedzeniach poszczególnych komisji 

 Rady Gminy Czernica przekazywać również do sołtysów 

 

9. Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 16.00,  zamknęła obrady  VII Sesji Rady Gminy 

Czernica. 

 

                                                                  

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


