
Czernica, 2.06.2015 

OiSO.12.5.1.2015.IK 

 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji 

Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

z dnia  25 maja 2015 r. 

 

1. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady, w których uczestniczyło 14 radnych, 

nieobecny był Leszek Kusiak – lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

2. Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono – stanowi on zał. nr 2 do 

protokołu. 

3.  Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 

 

1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok 

Projekt zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok przedstawiła i omówiła p. 

Skarbnik. 

Zmian budżetu Gminy dokonano: 

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

pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim zaplanowano kwotę 95.000 zł 

pomocy finansowej na przebudowę drogi transportu rolnego Krzyków – Nadolice. 

Jednocześnie przeniesiono środki własne Gminy w wysokości 207.000 zł 

przeznaczone na realizację tej drogi z działu 600 do działu 010; 

b/ przeniesiono wydatki w wysokości 200.000 zł zaplanowane w dziale 700 z 

przeznaczeniem na remont i konserwację stawów na terenie Gminy do działu 010 jako 

dotację celową dla Spółek Wodnych w Oławie; 

c/ przeniesiono kwotę 2.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Nadolice Wielkie, które 

były przeznaczone na uporządkowanie terenu parku przypałacowego na remont dróg 

gminnych we wsi Nadolice Wielkie –  wniosek zaopiniowało pozytywnie 14 radnych 

d/ przeniesiono kwotę 15.000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Ratowice z 

przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z wydatków bieżących 

na wydatki inwestycyjne; 

e/ doplanowano kwotę 2.000 zł  tytułem darowizny na rzecz organizacji Festynu w 

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

zaopiniowało pozytywnie 13 radnych; 

f/ przeznaczono kwotę 1.600 zł na powiększenie kwoty dotacji celowej na 

wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży organizowany przez stowarzyszenia – 

wniosek zaopiniowało pozytywnie 14 radnych 

g/ powiększono wydatki o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynajem przenośnej 

kabiny toaletowej przy Gimnazjum w Czernicy w związku z udostępnieniem obiektu 

po godzinach pracy placówki szkolnej – wniosek zaopiniowało pozytywnie 12 

radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu 

h/ powiększono wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup stróżówki przy 

Gimnazjum w Czernicy w związku z udostępnieniem obiektu po godzinach pracy 

placówki szkolnej – wniosek zaopiniowało pozytywnie 13 radnych, 1 radny 

wstrzymał się od głosu; 



Budżet po zmianach wyniesie: dochody: 47.633.278,55 zł, w tym dochody bieżące – 

42.295.684,55 zł, dochody majątkowy: 5.337.594 zł. Wydatki wyniosą 50.842.080,25 

zł w tym wydatki bieżące – 38.197.236,25 zł, wydatki majątkowe – 12.644.844 zł. 

Przychody – 5.373.801,70 zł, rozchody – 2.165.000 zł. 

Radna Katarzyna Moroz zwróciła uwagę, czy w związku z wprowadzeniem map 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego budżet Gminy oraz 

inwestycje nie będą zagrożone – Skarbnik Gminy Elżbieta Kalityńska poinformowała 

radnych, że nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o wykonanie budżetu.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że w sprawach różnych zostanie przedstawiona prezentacja 

oraz czynności jakie zostały podjęte przez Urząd Gminy w związku z procesem 

wdrożenia dyrektywy powodziowej i jej skutkami dla gminy Czernica. 

Piotr Golus - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wyjaśnił 

kwestie związane z przebudową drogi transportu rolnego na odcinku Krzyków – 

Nadolice. Poinformował, że droga transportu rolnego ma tę zaletę, że może obsłużyć 

nowo powstałe tereny inwestycyjne, które mogą powstaną w związku z 

wprowadzeniem  map zagrożenia i ryzyka powodziowego na dotychczasowych 

terenach inwestycyjnych. 

Innych uwag do projektu zmian budżetu Gminy Czernica na 2015 rok nie wniesiono. 

Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

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

drodze inkasa na obszarze Gminy czernica oraz wyznaczenia Inkasentów i określenia  

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że głównym 

powodem przygotowania projektu uchwały jest konieczność wyznaczenia nowych 

inkasentów w związku ze zmianą sołtysów we wsiach: Chrząstawa Wielka, 

Dobrzykowice i Kamieniec Wrocławski, w wyniku wyborów  przeprowadzonych w 

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

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

celu uniknięcia w przyszłości ingerencji w przypadku zmiany na stanowisku sołtysa. 

Ponad to projektowi uchwały nadano przymiot bezterminowości. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych – stanowi on zał. nr 4 do 

protokołu. 

3/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację 

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

wykonania chodnika 

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 455 Gmina 

Czernica i Województwo Dolnośląskie zadeklarowały wolę współdziałania w roku 

2015 przy realizacji zadnia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w 

zakresie wykonania chodnika”. W uchwale budżetowej Rada Gminy Czernica 

zabezpieczyła środki finansowe na współfinansowanie realizacji w/w zadania w 

kwocie 157.000 zł. Aby móc podpisać porozumienie pomiędzy Gminą Czernica a 

Województwem Dolnośląskim w celu realizacji wskazanego zadania niezbędne jest 

podjęcie uchwały. 



Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych – stanowi on zał. nr 5 do 

protokołu. 

4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Żurawiej, gmina Czernica 

Celem opracowania projektu uchwały jest ustalenie rozwiązań funkcjonalno – 

przestrzennych, co wprowadzi ład przestrzenny oraz usprawni proces inwestycyjny w  

granicach przedstawionych na załączniku graficznym. Teren przystąpienia do 

opracowania planu miejscowego obejmuje obszar 21,6 ha. Po dokonaniu analiz, o 

których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono zasadność przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych i stanowi on zał nr 6 do 

protokołu. 

5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej, gmina Czernica 

Celem opracowania projektu uchwały jest ustalenie rozwiązań funkcjonalno – 

przestrzennych, co wprowadzi ład przestrzenny oraz usprawni proces inwestycyjny w  

granicach przedstawionych na załączniku graficznym. Teren przystąpienia do 

opracowania planu miejscowego obejmuje obszar 49,1 ha. Po dokonaniu analiz, o 

których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono zasadność przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych i stanowi on zał nr 7 do 

protokołu. 

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

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

i sposobu jej rozliczania 

Projekt uchwały omówił pracownik Urzędu Gminy Czernica Jacek Sisler  

Poinformował, że za podjęciem uchwały przemawia aspekt ekonomiczny 

umożliwiający realizację zadań jednocześnie obniżając koszty ich wykonania (bez 

podatku VAT), oraz dotychczasowe realizacje przez Spółkę Wodną zadań Gminy. 

Przyjęcie niniejszego projektu otworzy drogę do przekazania Spółce Wodnej – po 

spełnieniu przez nią warunków wynikających z uchwały – dotacji w wysokości 

200.000 zł, która zapisana jest w tegorocznym budżecie gminy. 

Radny Piotr Zakręta zaproponował aby doprecyzować zapisy § 2 projektu uchwały 

wskazując na zależność pomiędzy Wójtem a Radą Gminy i uszczegółowić skąd 

pochodzi dofinansowanie, oraz że zadania realizowane przez Spółki Wodne precyzuje 

Rada Gminy –  w powyższej kwestii głos zabrał Zastępca Wójta Andrzej Czech 

wskazując na zapisy § 9 uchwały nr XXXVII/315/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 



19 października 2010 r.  w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju 

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Z 

wyżej przywołanego paragrafu wynika: „ Przewodniczący Rady Gminy Czernica nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, przesyła projekt 

wraz objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym 

komisjom rady. Komisje rady w terminie 21 dni od otrzymania projektu, lecz nie 

później niż na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają 

posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu. Komisja 

proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku 

przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło finansowania. 

Przewodniczący rady po otrzymaniu opinii komisji przekazuje opinie komisji 

Wójtowi Gminy. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.  Pozytywnie projekt 

uchwały zaopiniowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu – stanowi on zał. 

nr 8 do protokołu. 

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

2009 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice 

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

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

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

uregulowania i polepszenia czytelności rozmieszczenia ulic potrzebna jest uchwała 

zmieniająca aktualny przebieg ulicy Miętowej. 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono.  

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych  i  stanowi on zał. nr 9 do 

protokołu. 

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

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wrocławski 

Z wnioskiem o zmianę uchwały wystąpili mieszkańcy Kamieńca Wrocławskiego, 

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

działki numer 882/12. W dniu 9.04.2015 r. na zebraniu wiejskim sołectwa Kamieniec 

Wrocławski podjęto uchwałę nr 1/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowej w 

Kamieńcu Wrocławskim. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Zmiana uchwały służy 

zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji. 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych  i  stanowi on zał. nr 10 do 

protokołu. 

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

sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie 

Z wnioskiem o zmianę uchwały wystąpili mieszkańcy Nadolic Wielkich, którzy 

zwrócili się do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Krzykowskiej dla działek 

numer 135, 132/1, 132/23, 133/2, 335, 320/218, 320/216, 320/7.  W dniu 4.03.2015 r. 

zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie 



nadania nazwy ulicy Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich. W głosowaniu wzięło 

udział 33 mieszkańców wsi Nadolice Wielkie. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 13 radnych  i  stanowi on zał. nr 11 do 

protokołu. 

10/ ustalenia nazwy ulic we wsi Kamieniec Wrocławski 

Z wnioskiem o nadanie  uchwały wystąpili mieszkańcy Kamieńca Wrocławskiego, 

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

działki numer 882/12. W dniu 9.04.2015 r. na zebraniu wiejskim sołectwa Kamieniec 

Wrocławski podjęto uchwałę nr 1/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowej w 

Kamieńcu Wrocławskim. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Zmiana uchwały służy 

zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji. 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych  i  stanowi on zał. nr 12 do 

protokołu. 

11/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie 

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

wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów. Mieszkańcy Naolic 

Wielkich zwrócili się do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Widawskiej dla 

działek numer 329 i 345/2 oraz części działki numer 330/1. W dniu 4.03.2015 r. 

zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło uchwałę nr 2/2015 w sprawie 

nadania nazwy ulicy Widawskiej w Nadolicach Wielkich. W głosowaniu wzięło 

udział 33 mieszkańców wsi Nadolice Wielkie. Uchwałę podjęto większością głosów. 

Nadanie nowej nazwy ulicy służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej 

nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie. 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych  i  stanowi on zał. nr 13 do 

protokołu. 

12/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice 

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

Czernica wystąpili bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów. Mieszkańcy 

Wojnowic zwrócili się do sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Tymiankowej 

dla części działek o numerach 88/15 i 88/56. W dniu 25.03.2015 r. zebranie wiejskie 

sołectwa Wojnowice podjęło uchwałę nr 2/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy 

Tymiankowej w Wojnowicach. W głosowaniu wzięło udział 22 mieszkańców wsi 

Wojnowice. Uchwałę podjęto większością głosów. Nadanie nowej nazwy ulicy służy 

zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji i 

orientacji w terenie. 

Projekt powyższy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 



Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – uwag nie wniesiono. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych  i  stanowi on zał. nr 14 do 

protokołu. 

4. W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 

1/ W związku z wcześniejszą zapowiedzią Wójta Gminy została przedstawiona 

prezentacja oraz czynności jakie zostały podjęte przez Urząd Gminy w związku z 

procesem wdrożenia dyrektywy powodziowej i jej skutkami dla gminy Czernica – 

prezentacja stanowi zał. nr 15 do protokołu; 

2/ Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 

–  Własnościowej w Jelczu Laskowicach -  Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych w 

Czernicy przy ul. Wojska Polskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6 związane z prośbą o wyrażenie zgody 

na nieodpłatną lokalizację punktu składowania odpadów na działce 165/96 obręb 

Czernica. Powierzchnia punktu składowania odpadów wynosiłaby 36m² i mieściłaby się 

w na części w/w działki pomiędzy garażami - przygotować opinię czy na działce 165/96 

obręb Czernica można ustanowić lokalizację punktu składowania odpadów dla Wspólnot 

Mieszkaniowych w Czernicy przy ul. Wojska Polskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

3/ radna Iwona Fuchs złożyła wniosek aby wprowadzić zapisy w umowach zawieranych 

przez Urząd Gminy Czernica z wykonawcami zleconych prac, aby nie były one 

wykonywane w niedzielę i święta 

5. Na tym Przewodnicząca Rady Gminy zamknął obrady Komisji o godz. 15.10. 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła Irmina Kościańska 


