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OiSO. 0002.11.1.2015.IK 

 

PROTOKÓŁ  

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 26 i 28 sierpnia 2015 r. 

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

Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności w dniu 26 

sierpnia 2015 r. stwierdziła prawomocność obrad; ustawowy skład Rady – 15 radnych, 

obecnych było 14 radnych, radny Waldemar Latoszek był nieobecny, po przerwie w 

dniu 28 sierpnia 2015 r. obecnych było 14 radnych, radny Ryszard Wychudzki był 

nieobecny. Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, 

zał. nr 2 i zał. nr 3. 

2. Do zaproponowanego porządku uwagę wnieśli w dniu 26 sierpnia 2015 r.  

1/ Zastępca Wójta Gminy złożył wniosek o wykreślenie z porządku posiedzenia 2 

projektów uchwał pkt. 6 - 8 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Parkowej, gmina 

Czernica oraz pkt. 6 – 11 zmiana uchwały nr VII/36/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 29 

kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. 

Program profilaktyki zakażeń HVP w Gminie Czernica” 

2/ Radna Halina Popiołek złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia 

projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela gminy dla reżysera 

Sylwestra Chęcińskiego 

3/ Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek aby projekty uchwał w sprawie: zmian 

w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok, zmiany uchwały nr V/21/2015 Rady Gminy 

Czernica z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok i 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 – 2021  zostały 

oddane pod głosowanie po zapoznaniu się wszystkich radnych z wprowadzonymi 

zmianami po przerwie w posiedzeniu Sesji Rady Gminy Czernica w dniu 28 sierpnia 2015 

r. o godz. 18.00. 

Powyższe zmiany do porządku obrad przegłosowano 13 radnych, 2 radnych nie było 

obecnych podczas głosowania. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty 13 głosami, 2 radnych było nieobecnych 

podczas głosowania, porządek stanowi  zał. nr 4 do protokołu 

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

  

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

zebranych z wydanymi zarządzeniami, wynikami postępowań o udzielenie  zamówień 

publicznych, przeprowadzonymi przetargami i rokowaniami na sprzedaż 

nieruchomości oraz sprawami różnymi. Szczegółowe sprawozdanie stanowi zał. nr 5 

do protokołu. 

- Radny Ryszard Wychudzki zwrócił uwagę na brak w sprawozdaniu organizowanego 

w Łanach turnieju Wrocław Trophy – międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci 

i młodzieży. 



- Sołtys wsi Wojnowice Kamil Antas złożył podziękowania Radzie Gminy Czernica 

oraz Wójtowi za wsparcie i pomoc dla klubu piłkarskiego SKRA WOJNOWICE, 

który otrzymał awans do KLASY A.  

5. Interpelacje i zapytania radnych 

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

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał  Przewodnicząca Rady 

Gminy odczytała pismo Mieszkańców Gminy Czernica, a w szczególności 

mieszkańców Dobrzykowic, Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic oraz Chrząstaw 

dotyczące  udostępnienia drogi Tresno - Blizanowice zważywszy na zbliżający się rok 

szkolny, w związku z koniecznością codziennych dojazdów dzieci do szkól oraz 

codziennych dojazdów do pracy. Ponad to Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

stanowisko Rady Gminy w przedmiotowej sprawie skierowane do Wojewody 

Dolnośląskiego, Starosty Powiatu Wrocławskiego, Burmistrza Siechnic oraz 

Prezydenta Miasta Wrocławia, podpisane przez całą Radę Gminy Czernica – pismo 

mieszkańców wraz stanowiskiem Rady Gminy stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

6. Rada Gminy w dniu 26 sierpnia 2015 r. rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w 

sprawie: 

 

1/ powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu 

Rejonowego w Oławie 

Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty 

właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) obliguje 

Radę Gminy do powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników przed 

dokonaniem wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie. Prezes Sądu Okręgowego 

we Wrocławiu ustalił dla gminy Czernica, na kadencję 2016-2019, wybór do Sądu 

Rejonowego w Oławie 1 ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych. Zadaniem zespołu 

opiniującego będzie przeprowadzenie czynności sprawdzających zgłoszonych kandydatów 

w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie oraz przedstawienie opinii 

o zgłoszonych kandydatach Radzie Gminy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać 

Radzie Gminy Czernica prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje 

społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem 

partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo 

wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 

dnia 30 czerwca 2015 r. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku 

kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 

24.08.2015 r. -  uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za 

podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny był 

nieobecny na posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Uchwała stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

2/   przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne 

Rada Gminy Czernica apeluje do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej 

Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne dotyczących: 



1. Przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych jako zadanie własne, oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymywania 

rowów odwadniających tereny zurbanizowane. 

2. Przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów 

zmeliorowanych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory 

danych przestrzennych bez odpowiedniej pomocy finansowej państwa. 

3. Ograniczenia kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego przekazując 

kompetencje organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną. 

4. Przekazywania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących 

zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów 

ich wdrożenia, jak też zagwarantowania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 

24.08.2015 r. - uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za 

podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był nieobecny na posiedzeniu Sesji 

Rady Gminy. Uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

3/  ustalenia nazwy ulicy we wsi Łany 

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

bezpośrednio zainteresowani właściciele gruntów. Mieszkańcy Łan zwrócili się do 

sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Alejka Bzowa dla działki numer 67/2. W 

dniu 30.06.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Łany podjęło uchwałę nr 05/2015 w 

sprawie nadania nazwy ulicy Alejka Bzowa w Łanach. Nadanie nowej nazwy ulicy 

służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej 

komunikacji i orientacji w terenie. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Powyższy projekt odczytano na 

Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 24.08.2015 r. – uwag nie 

wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 

14 radnych, 1 radny był nieobecny na posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Uchwała stanowi 

zał. nr 9 do protokołu. 

 

4/  ustalenia nazwy ronda we wsi Łany 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455, która jest 

drogą publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, wystąpili mieszkańcy wsi 

Łany. W dniu 30.06.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Łany podjęło uchwałę nr 

02/A/2015 w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Łany.  Uchwałę podjęto 

jednogłośnie. Nadanie nowej nazwy ronda służy łatwiejszej komunikacji i orientacji w 

terenie. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Powyższy projekt odczytano na 

Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica w dniu 24.08.2015 r. – uwag nie 

wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 

14 radnych, 1 radny był nieobecny na posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Uchwała stanowi 

zał. nr 10 do protokołu. 



5/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Siechnice z przeznaczeniem na 

przebudowę drogi Trestno – Blizanowice 

Materialne podstawy do podjęcia niniejszej uchwały zawarte są w przepisach ustrojowo- 

finansowych dotyczących funkcjonowania m. in. gmin. I tak zgodnie 

z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki 

międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 

wzajemnie bądź innym jst udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Natomiast z 

przepisu delegacyjnego w zakresie finansów, wynika:  art.216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gdzie : „Wydatki budżetu jst są 

przeznaczone na realizacje zadań określonych w odrębnych przepisach, a w 

szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określone odrębną 

uchwałą przez organ stanowiący jst. ”. Po podjęciu uchwały, niezbędne będzie 

podpisanie stosownej umowy pomiędzy gminami, czego wymaga art. 220 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych: „ Podstawą udzielenia pomocy jest umowa”, a o jej 

charakterze rozstrzyga ust. 1 tego artykułu, gdzie : „ Z budżetu jst może być udzielona 

innym jst pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa”. Tyle prawo. 

A co do zasadności pomocy, to udział gminy w tym zadaniu wyszedłby naprzeciw wielu 

mieszkańcom gminy, w szczególności Dobrzykowic, Kamieńca Wrocławskiego, 

Ratowic, Czernicy, Nadolic i Chrząstawy, którzy korzystali wcześniej z tej drogi, 

stanowiącej znaczący skrót do wschodniej części miasta Wrocławia. Z wyjaśnień 

ustnych złożonych przez Burmistrza Siechnic, na spotkaniu w Urzędzie Gminy Czernica 

w dniu 27 lipca br. w trakcie wizyty Ministra Rolnictwa, wynikało, że droga Trestno - 

Blizanowice będzie czasowo wyłączona z ruchu, a to w celu przeprowadzenia bieżącego 

remontu z wymianą niektórych przepustów. Natomiast jej kompleksowa przebudowa 

miałaby odbyć się po pozyskaniu przez gminę Siechnice zewnętrznego 

współfinansowania w ramach „ Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej 2016-2020”. Stosowne wystąpienie Burmistrza Siechnic wpłynęło do Wójta 

Gminy Czernica. Kwota 10 tys. zł została uwzględniona w projekcie uchwały 

zmieniającej budżet gminy. Z naprowadzonych faktów podjęcie uchwały ma swoje 

usprawiedliwione podstawy. Decyzja w tym zakresie należy jednak do organu 

stanowiącego gminy. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica – uwag nie 

wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 

14 radnych, 1 radny był nieobecny na posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Uchwała stanowi 

zał. nr 11 do protokołu. 

 

 

6/  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na 

budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Czernica 

Materialne podstawy do podjęcia niniejszej uchwały – analogicznie jak w przypadku 

pomocy dla gminy Siechnice zawarte są w przepisach ustrojowo - finansowych 

dotyczących funkcjonowania m. in. gmin. I tak zgodnie z art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym 

jst udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Natomiast przepis delegacyjny w 

zakresie finansów, wynika z art.216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych, gdzie : „Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są 

przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w 

szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst, określoną odrębną 



uchwałą przez organ stanowiący jst.”. Po podjęciu uchwały, niezbędne będzie 

podpisanie stosownej umowy pomiędzy gminą i powiatem, czego wymaga art. 220 ust. 

2 ustawy o finansach publicznych: „ Podstawą udzielenia pomocy jest umowa”, a o jej 

charakterze rozstrzyga ust. 1 tego artykułu, gdzie : „ Z budżetu jst może być udzielona 

innym jst pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa”. Tyle prawo. 

A co do źródła pomocy, to udział gminy w tych zadaniach uwzględniano w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej gminy na lata 2015-2021. Natomiast co do zasadności, nie 

powinna ona budzić wątpliwości, tym bardziej, że zadanie w Nadolicach jest w trakcie 

realizacji, a chodnik w Jeszkowicach byłby dokończeniem projektu rozpoczętego w 

2014r. w tym sołectwie. Z naprowadzonych faktów podjęcie uchwały ma swoje 

usprawiedliwione podstawy. Decyzja w tym zakresie należy jednak do organu 

stanowiącego gminy. 

Projekt uchwały odczytano na Komisjach Wspólnych Rady Gminy Czernica – uwag nie 

wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za podjęciem uchwały głosowało 

14 radnych, 1 radny był nieobecny na posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Uchwała stanowi 

zał. nr 12 do protokołu. 

7. Po rozpatrzeniu projektów uchwał i podjęciu uchwał Skarbnik Gminy przedstawiła 

informację w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2015 roku – 

wykonanie stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

8. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu projektantowi Studium 

Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy .Panu Makowi 

Woźniakowi, który przedstawił projekt nowego Studium z uwzględnieniem złożonych 

wniosków oraz map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Z projektem nowego 

Studium będzie jeszcze zapoznawać się Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dopiero wówczas będzie można przedstawić 

wszystkim radnym ostateczny projekt nowego Studium, który zostanie wysłany do 

uzgodnień -  przedstawiona dokumentacja stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

9.  Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w posiedzeniu Rady Gminy do dnia 

28 sierpnia 2015 r. do godz. 18.00 
 

10. Posiedzenie po ogłoszonej przerwie wznowiono o godz. 18.10 w dniu  

28 sierpnia 2015 r., na które przybył Burmistrz Siechnic Milan Ušák oraz Sołtys 

Trestno – Blizanowice Beata Dolejsz w związku z pismem dotyczącym drogi Trestno 

– Blizanowice.  

 

W przedmiotowej sprawie głos zabrał Burmistrz Siechnic informując, że Gmina Siechnice do 

końca września br. chce złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji drogi w 2016 r. Wartość 

kosztorysowa przebudowy drogi na odcinku Trestno –Blizanowice zgodnie z dokumentacją 

projektową wynosi 3 911.400 zł. Gmina Siechnice na realizację tego zadania jest w stanie 

przeznaczyć roku 2016 kwotę nie większą niż 600.000 zł. Warunkiem jest jednak ujęcie 

zadania w projekcie budżetu Gminy na 2016 rok i zmianie WPF. Do tej kwoty należy 

doliczyć kwotę ok. 700.000 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów pod 

poszerzenie planowanego do przebudowy odcinka drogi. Kwota ta nie może być objęta 

dotacją z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Po wstępnych rozmowach ze 

Starostą Powiatu Wrocławskiego Burmistrz poinformował iż Powiat Wrocławski podtrzymuje 

wolę współpracy przy realizacji przebudowy drogi gminnej Trestno – Blizanowice oraz 

deklaruje dofinansowanie przedmiotowego zadania. Ponad to w związku z nieuregulowanym 

stanem prawnym przedmiotowej działki, który nie jest drogą powiatową przy założeniu 



docelowej kompleksowej poprawy stanu technicznego całego odcinka od zjazdu ze 

Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do granicy Powiatu Wrocławskiego będzie  bezzasadne. 

W związku ze złym stanem drogi oraz dokumentacją zgromadzoną przez Gminę Siechnice 

doga Trestno – Blizanowice na chwilę obecną nie powinna spełniać funkcji drogi publicznej. 

 

11. W sprawie rozbudowy remizy OSP w Nadolicach Wielkich głos zabrał Karol Pietrucha, 

który przygotował projekt rozbudowy oraz Naczelnik OSP Nadolice Wielkie 

przedstawiając stan faktyczny warunków w jakich wykonują swoje zadania członkowie 

OSP związane z ochroną bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy Czernica, ale 

także z ochroną i ratowaniem ich mienia  - projekt rozbudowy stanowi zał.  nr 15 do 

protokołu. 

 

 

12. Rada Gminy w dniu 28 sierpnia 2015 r. rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w 

sprawie: 

 

7/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica omówiła Skarbnik Gminy.  

 

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano: 

1/ w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 33.000 zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkól podstawowych 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernicy – 12.000 zł – wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie przez 15 radnych 

- Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim – 3000 zł  

- Szkoła Podstawowa w Ratowicach – 9 000 zł  

- Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej – 9 000 zł  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania. 

 

2/ w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 9 561 zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych 

szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek 

bądź lekarzy 

- Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Włocławskim – 3 472 zł 

- Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej – 2 894 zł 

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy – 3 1952 zł 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania. 

 

3/ zmniejszenie w planie dochodów budżetowych kwoty 2 046.266 zł w związku z 

niemożliwością sprzedaży działek z uwagi na opublikowane w kwietniu br. mapy zagrożenia 

powodziowego, wskazującymi zagrożenie zalania działek pod budownictwo mieszkaniowe w 

Dobrzykowicach. 

 

4/ zmniejszenie w planie dochodów budżetowych kwoty 660.000 zł w związku z 

oszczędnościami na zadaniu i brakiem możliwości pozyskania w tym roku dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na zadanie Budowa kanalizacji przesyłowej 

w Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej.  



W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania. 

 

5/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych kwoty 13. 000 zł na nabycie do zasobów 

Gminy Czernica działki nr 344/53 położonej w obrębie Nadolic Wielkich pod drogę gminną. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

6/ dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dziale 600 – 

transport i łączność 

1. w  rozdz. 60016 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł , w tym: 

- na zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Budowa chodników wzdłuż dróg 

powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrząstawie – zadanie wspólne z Powiatem -  

zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy – 100 000 zł. 

Pozostała kwota 450 000 zł będzie stanowiła po podpisaniu porozumienia ze Starostą 

Wrocławskim dofinansowanie budowy chodników w ramach Przebudowy ul. Wrocławskiej w 

Nadolicach Małych (250 000 zł) oraz wykonanie kolejnych odcinków chodnik przy ul. 

Głównej w Jeszkowicach (200 000 zł) – w głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za 

przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 radnych nie było obecnych podczas głosowania 

2. w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 

- kwota 139 000 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wniosek 

został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

- kwota 421 843 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 

a) Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II w związku z oszczędnościami – 30 343 zł 

– wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

b) Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach (szacunkowa wartość zadania ok. 500 000 

zł) – 290 000 zł – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

c) Modernizacji ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim (szacunkowa wartość zadania 

ok. 290 000 zł) – 101 500 zł – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, 1 

radny wstrzymał się od głosu. 

3. kwota 190 000 zł – budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach. Zadanie do 

wykonania po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Według kosztorysu inwestorskiego na 

realizację zadania należy zabezpieczyć w budżecie kwotę 350 000 zł – wniosek został 

zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych. 

- zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy 

-  w rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy - kwota 8 000 zł z przeznaczaniem na 

opracowanie lokalnych planów transportowych – wniosek został zaopiniowany pozytywnie 

przez 15 radnych 

-  w rozdz. 60016 – zakup usług remontowych w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na 

bieżące remonty – wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych 

- kwota 96 577 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego Budowa dróg 

gminnych na terenie Gminy Czernica, zwiększone środki przeznaczone zostaną na 

przebudowę dróg tłuczniowych -  wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 15 radnych  

- w rozdz. 60095 – kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Siechnice na przebudowę drogi Trestno – Blizanowice – wniosek został 

zaopiniowany pozytywnie przez 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

7/ zmniejszenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy  w kwocie 60 000 zł z 

przeznaczeniem na zakup kontenera do przechowywania motopompy . 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku było 5 radnych, 8 radnych 



było przeciw, 2 radnych nie było obecnych w czasie głosowania. 

 

8/ zwiększenie w palnie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w kwocie 10 000 zł z 

przeznaczeniem na rozbudowę budynku OSP do przechowywania motopompy (opracowanie 

projektu) . 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku było 5 radnych, 8 radnych 

było przeciw, 2 radnych nie było obecnych w czasie głosowania 

 

9/ przeniesienie w planie wydatków budżetowych kwoty 441 000 zł do § 6230 – Dotacje 

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych celem 

prawidłowego klasyfikowania przekazania środków dla OSP Chrząstawa na zakup 

samochodu strażackiego. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

10/ przeniesienie w planie dochodów budżetowych kwoty 66 000 zł do § 0830 – wpływy z 

usług celem prawidłowego klasyfikowania zwrotu przez inne gminy kosztów wychowania 

przedszkolnego. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

11/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w kwocie 73 000 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów będących do tej pory klasyfikowanych razem z 

dietami radnych (pomniejszone za dużo w marcu). 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

12/zwiększenie w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Ratowicach w 

kwocie 80 000 zł na zadanie Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w 

Ratowicach na gaz. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

13/ zmniejszenie w planie wydatków budżetowych Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 

w kwocie 344 000 zł  - pierwszy przetarg bez rozstrzygnięcia, zapytanie ofertowe bez 

rozstrzygnięcia. Pozostawiona kwota na tym zadaniu stanowi ograniczony zakres możliwy do 

zrealizowania do końca roku . 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

14/ zmniejszenie  w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy kwoty 50 000 zł z 

przeznaczeniem na zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Budowa ośrodka 

dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych. Realizacja zadania w 

latach następnych ujęta w wieloletniej prognozie finansowej po zmianie dokumentów 

planistycznych. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

15/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkól w Chrząstawie w kwocie 

44 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy przychodowej wewnętrznej w 

Zespole Szkół w Chrząstawie likwidującej drugą barierę architektoniczną  



W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

16/ zmiana w planie wydatków budżetowych zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej polegająca na:  

- zmniejszeniu zadania „Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajętym na siedzibę 

ZGK w kwocie 38 500 zł 

Pozostałą kwotę przeznacza się na dokumentację projektową „Przebudowa drogi do kaplicy 

oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach”.   

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

17/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 921 – 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie  

54.500 zł, na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – 

dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia” z przeznaczeniem na remont podłogi. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 7 

radnych było przeciw. 

18/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 010 – 

Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01008 –Melioracje wodne, § 4270 – Zakup usług 

remontowych, w kwocie 7.800 zł, na z przeznaczeniem na remont rowu od ulicy 

Wojnowickiej w kierunku parku.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

19/ zwiększenie w planie dochodów budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 926 – 

Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6260 –Dotacje otrzymane z 

państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 

100.000 zł, na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole” ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy dotacji z Ministerstwem 

Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

20/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 926 – 

Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych, w kwocie 48.100 zł, na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w 

Ratowicach przy szkole” z powodu przekroczenia najniższej oferty przetargowej (środków 

zabezpieczonych w budżecie - tj. 300.000 zł). 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

21/ zmniejszenie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 800.000 zł, 

na zadaniu  

pn. „Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej” w 

związku z oszczędnościami po przetargu. 



W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

22/ zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 

6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 950.000 zł, (środki te 

zostały przesunięte do realizacji tych zadań w 2016 roku),  w tym:  

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka –Zapewnienie odbioru ścieków 

 od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej” 150.000 zł 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez 5 radnych, 7 radnych było przeciw, radni 

Sabina Jasińska, Iwona Fuchs i Paweł Falkiewicz byli nieobecni podczas głosowania 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice – Zapewnienie odbioru ścieków od 

mieszkańców 

 miejscowości”.  800.000 zł 

Kwota 700.000 zł, która zostanie do wydatkowania w 2015 po wyborze oferty w 

postępowaniu przetargowym, przewidującym podział tego zadania na etapy. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radych – za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 2 

radnych wstrzymało się od głosu. 

23/ przeniesienie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy z dz. 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – Zakup 

usług pozostałych kwoty 9.480 zł do dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 2820 – Dotacja celowa z 

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do likwidacji barszczu 

Sosnowskiego. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

 

24/  zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 750 – 

Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

kwoty 95.600 zł,  

w tym: 

§  4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem przystosowanie budynku Urzędu 

Gminy dla osób niepełnosprawnych 55.100 zł 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.500 zł 

 z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy przyschodowej zewnętrznej w budynku 

Urzędu Gminy w kwocie (37.000 zł) oraz montaż tablicy informacyjnej o atrakcjach 

turystycznych gminy (3.500 zł). 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

25/  zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym w:  



Chrząstawie Wielkiej: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Zagospodarowanie boiska sportowego koło szkoły” (dz. 

926, rozdz. 92695, § 4300) o kwotę 5.000 zł, zwiększono natomiast wydatki na zadaniu 

„Organizacja imprez wiejskich” o kwotę 1.000 zł (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300), jak również 

utworzono nowe zadanie „Organizacja imprez wiejskich – zakup namiotu” (dz. 750, rozdz. 

75075, § 6060) w kwocie 4.000 zł. 

Kamieńcu Wrocławskim: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa placu rekreacyjno – sportowego na terenie parku 

przy ul Cichy Kącik- zakup urządzeń” (dz. 926, rozdz. 92695, § 6050) o kwotę 2.500 zł, 

zwiększono natomiast wydatki na zadaniu „Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy 

świetlicy” o kwotę 2.500 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 4210). 

Gajkowie: 

Zmniejszono nazwę zadania z „Zapewnienie transportu zespołowi ludowemu Gajkowianie na 

imprezy i konkursy międzygminne” (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300) na zadanie o nazwie 

„Wydatki zespołu ludowego Gajkowianie” i kwotę 2.500 zł, podzielono na (dz. 750, rozdz. 

75075 § 4210 – 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 – 1.000 zł na zakup 

usług pozostałych). Ponadto w zadaniu pn. „Bieżące napraw mienia wiejskiego” zmniejszono 

kwotę 2.236 zł (dz. 700, rozdz. 70005, § 4270), zwiększono natomiast na tym zadaniu kwotę 

1.000 zł z (dz. 700, rozdz. 70005, § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i 

wyposażenia oraz utworzono nowe zadanie pn. „Organizacja imprez promocyjno-

integracyjnych dla mieszkańców” (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300) w kwocie 1.236 zł. 

Łanach: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Zakup sprzętu do utrzymania placu zabaw” (dz. 926, rozdz. 

92695, § 4210) o kwotę 1.000 zł, zwiększono natomiast wydatki na zadaniu „Remont 

oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców” o kwotę 1.000 zł 

(dz. 700, rozdz. 70005, § 4300). 

Ratowicach: 

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Remont boiska sportowego” (dz. 926, rozdz. 92695, § 

4270)  

o kwotę 2.000 zł, zwiększono natomiast wydatki na zadaniu „Organizacja imprez 

okolicznościowych dla mieszkańców wsi” o kwotę 2.000 zł (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300). 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

26/ zwiększenie ogólnej rezerwy budżetu w wysokości 10.000 zł do łącznej kwoty  

65.000 zł.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 2 

radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie było obecnych podczas głosowania 

27/ zmiana w planie przychodów budżetowych polegających na zwiększeniu § 952 – 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 90.000 zł, w 

związku  

z aplikowaniem o maksymalną kwotę pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska na zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 



28/ przeniesienie w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy – wydatki inwestycyjne 

 jednostek budżetowych w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Sami 

Swoi w Dobrzykowicach   -  wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez  15 radnych 

29/ zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 2 000 zł w związku z podpisaniem 

umowy darowizny z WPO ALBA S.A. z przeznaczeniem na organizację Festynu Sami Swoi. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

30/ zwiększenie w planie wydatków budżetowych w kwocie 10 000 zł na zadanie Budowa 

ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

31/  zwiększyć dochody budżetowe w kwocie 440 zł w związku z otrzymanym 

odszkodowaniem od PZU  z tytułu szkody powstałej w dachu budynku Zespołu Szkół w 

Chrząstawie Wielkiej. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 

radnych nie było obecnych podczas głosowania 

Projekt uchwały odczytała Skarbnik Gminy Czernica. W głosowaniu nad projektem uchwały 

wzięło udział 13 radnych – za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 6 radnych było 

przeciw. Uchwała stanowi zał. nr 16 do protokołu  

 

8/ zmiany uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 . w 

sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok 

Zmian w powyższej uchwale dokonuje się w związku ze zmiana kwoty deficytu Gminy 

Czernica oraz w związku z możliwością aplikowania o maksymalną kwotę pożyczki ze 

środków WFOŚ na zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, co powoduje 

zwiększenie limitu zobowiązań na 2015 rok. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu wzięło udział 13 

radnych – za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu, 2 radnych nie było obecnych podczas głosowania. Uchwała stanowi 

zał. nr 17 do protokołu. 

9/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 – 2021 

W  wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów, wydatków 

i przychodów  budżetu po dokonanych zmianach. 

Ponadto, dokonana została korekta limitów na zadaniach w kolejnych latach do 

łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia.  

  W związku z podwyższeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia kredytu z WFOŚ 

oraz kwot    planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kolejnych latach 

zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów na lata 2016 - 2023. 

 

Zmniejszono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy chodników wzdłuż dróg 

powiatowych  o 100.000 zł w 2015 roku. Pozostała kwota 450.000 zł będzie 

stanowiła po podpisaniu porozumienia ze Starostą Wrocławskim dofinansowanie 

budowy chodników w ramach Przebudowy ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych 



(250.000 zł) oraz wykonanie kolejnych odcinków chodnika przy     ul. Głównej w 

Jeszkowicach (200.000 zł). Zwiększono natomiast rok 2016 o kwotę 

300.00przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych. 
 

 Zaplanowano dodatkowo kwotę 96.577 zł na zadanie dotyczące budowy dróg 

gminnych na terenie  Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych   

i trwałych możliwości transportowych. 

 

Urealniono kwotę na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - 

Zapewnienie  odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości" zgodnie z 

kosztorysem inwestorskim do łącznej kwoty 4.930.000 zł z podziałem na 2015 rok - 

700.000 zł oraz 2016 rok - 4.230.000 zł. 

 

Dokonano przesunięcia kwoty 150.000 zł z roku 2015 na rok 2016 dla zadania 

dotyczącego budowy  kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka. 

 

Dokonano przesunięcia realizacji zadania "Budowa ośrodka dziennej opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych" z realizacją w latach 2017 - 

350.000 zł, 2018 - 350.000 zł. 

 

Rozpisano limit wydatków na poszczególne lata na budowę zespołu szkolno-

przedszkolnego we wsi Dobrzykowice, gdzie wskazane został łączne nakłady 

finansowe w wysokości 10.022.600 zł. 

Wprowadzono 4 nowe zadania do realizacji:  

"Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich" z realizacją w latach 2015 - 

10.000 zł oraz 2016 -  350.000 zł. 

"Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach" z realizacją w latach 2015 - 

10.000 zł oraz 2017 -  500.000 zł. 

"Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim" z realizacją w latach 

2015 - 14.500 zł oraz 2016 - 250.000 zł. 

"Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach" z realizacją w latach 2015 

- 10.000 zł, 2016 - 175.000 zł oraz 2017 - 175.000 zł. 

Planując dochody i wydatki bieżące na lata 2022-2023 przyjęto wartości na 

poziomie 2021 roku. 

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu wzięło 

udział 13 radnych – za przyjęciem  uchwały głosowało 7 radnych, 1 radny był 

przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie było obecnych podczas 

głosowania. Uchwała stanowi zał. 18 do protokołu. 

 

10/ nadania tytułu honorowego obywatela gminy 

 

Rada Gminy Czernica w dowód uznania i szacunku nadaje tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy Czernica Panu Sylwestrowi Chęcińskiemu – reżyserowi i 

scenarzyście dzięki któremu powstały trzy najlepsze polskie komedie. Większość 

zdjęć filmowej trylogii została zrealizowana na terenie Gminy Czernica. Dzięki 

Panu Sylwestrowi Chęcińskiemu Gminę czernica zobaczył każdy Polak, a wielu 

odwiedza ją osobiście śladami Karguli i Pawlaków, aby zobaczyć dwa domy w 

których mieszkali najsłynniejsi sąsiedzi polskiej kinematografii. Nadani tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Czernica to podziękowanie za jego wkład w polską 

kinematografię, promocję Gminy i rozwój kultury. 

 



Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu wzięło 

udział 13 radnych  - za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych nie 

było obecnych podczas głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

13.W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Panu Piotrowi 

Gróbarczyk, który poruszył sprawę zamówienia wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

w Kamieńcu Wrocławskim z zapytaniem kto i dlaczego zamówił tak duże ilości 

wyposażenia oraz dlaczego specyfikacja wybranego sprzętu została przesłana do 

Urzędu Gminy w Czernicy przez osoby trzecie, a nie przez ówczesnego Sołtysa wsi 

Kamieniec Wr. p. Wiesławę Wolską oraz kto i w jaki sposób dokonywał wyboru 

obecnego wyposażenia. Obecna radna wsi Kamieniec Wr. Wiesława Wolska ma 

złożyć wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie na piśmie do czego się zobowiązała. 

 

14.Na tym Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła posiedzenie Sesji Rady Giny 

Czernica o godz. 22.40. 
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