
 
Czernica, 08.12.2015 r. 

OiSO. 0002.15.1.2015.IK 
 

PROTOKÓŁ NR XV 
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 2 grudnia 2015 r. 

1. Obrady o godz. 15.00, otworzyła Przewodnicząca Rady, powitała Wójta Gminy, 
Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
prawomocność obrad; ustawowy skład Rady – 15 radnych, obecnych było 15 radnych.  
Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2  i 
zał. nr 3 do protokołu 

2. Do zaproponowanego porządku  uwagę wnieśli: 

Przewodnicząca Rady Gminy Czernica złożyła wniosek w związku ze skargą na Wójta 
(data wpływu do Urzędu Gminy 16 listopada 2015 r.)  
i przygotowaniem projektu stanowiska Rady Gminy w formie projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem na sesji wypadającej w okresie miesiąca od dnia złożenia skargi zgodnie z 
zapisami uchwały nr XXXIII/323/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 21 kwietnia 2006 w 
sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz zatwierdzania skarg i wniosków, 
wnoszę o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Rudzkiej na działalność Wójta Gminy Czernica.  
 
Rady Ryszard Wychudzki złożył wniosek na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnosimy o odwołanie Piotra Zakręty z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica. Jednocześnie na podstawie art. 20 ust 1a 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnosimy o zmianę porządku 
obrad XV Sesji Rady Gminy Czernica, polegającej na: 
1/ odwołanie Piotra  Zakręty z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica jako 
pkt. 6 – 1 
2/ wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica jako pkt. 6 – 2. 
Pozostałe punkty przesunąć o dwa miejsca i tak: 
- pkt. 6 – 1 staje się 6 – 3 
- pkt. 6 – 2 staje się 6 – 4 
- pkt. 6 – 3 staje się 6 – 5 
- pkt. 6 – 4 staje się 6 – 6  
- pkt. 6 – 5 staje się 6 – 7  
 

       Złożony wniosek stanowi zał. nr 4 do protokołu 
 

Przystąpiono do glosowania nad złożonymi wnioskami do porządku obrad.  
 
W głosowaniu nad wprowadzeniem do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Rudzkiej na działalność Wójta Gminy Czernica brało 
udział 15 radnych, za wprowadzeniem projektu uchwały głosowało 15 radnych 
 
W głosowaniu nad zmiana porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Czernica polegającej  
na: 
1/ odwołanie Piotra  Zakręty z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica jako 
pkt. 6 – 1, 



2/ wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica jako pkt. 6 – 2,  
Brało udział 15 radnych, za zmianą porządku obrad XV Sesji Rady Gminy Czernica 
głosowało 8 radnych, 6 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty 8 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

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

4. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informacje o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym. Szczegółowe sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do 
protokołu. 
 

5. Wójta złożył sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. Zapoznał 
zebranych z wydanymi zarządzeniami, wynikami postępowań o udzielenie  zamówień 
publicznych, przeprowadzonymi przetargami oraz sprawami różnymi. Szczegółowe 
sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

6. Rada Gminy  rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie: 
 

1/ odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica 
 
Zgodnie § 52 Statutu Gminy Czernica przed przystąpieniem do głosowania Rada wybiera 
spośród obecnych na Sesji radnych trzyosobowa Komisję Skrutacyjną. Każdy z radnych 
ma prawo do zgłoszenia kandydatury do Komisji Skrutacyjnej, przy czym nie może 
wskazać samego siebie. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: 
- Adama Jaskułę 
- Jacka Bogusza 
- Ryszard Wychudzki 
- Leszka Kusiaka 
Po ustaleniu listy kandydatów Przewodnicząca zapytała każdego zgłoszonego kandydata 
czy wyraża zgodę na kandydowanie, radny Ryszard Wychudzki udzielił odpowiedzi 
odmownej i został skreślony z listy. Po ustaleniu końcowej listy kandydatów, 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad każda kandydaturą, według kolejności 
alfabetycznej zgłoszonych nazwisk: 
- Jacek Bogusz – 14 głosów 
- Adam Jaskuła – 14 głosów 
- Leszek Kusiak – 14 głosów 
Następnie Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącego, którym został 
Adam Jaskuła. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśniła 
sposób głosowania i przeprowadza je z wykorzystaniem urny, wyczytując kolejno 
radnych z listy obecności. W głosowaniu tajnym radni głosująca pomocą kart 
ostemplowanych pieczęcią Rady, kart nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 
Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół. Na podstawie 
oddanych głosów, w głosowaniu tajnym, Komisja stwierdza co następuje: w głosowaniu 
wzięło udział 15 radnych, głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, Za 
odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica głosowało 8 radnych, przeciw 



było 7 radnych. Różnica głosów 8 do 7 Piotr Zakręta został odwołany z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z 
kartami do głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.  
 
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 15 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 7 radnych było przeciw. Uchwała 
stanowi zał. nr 9 do protokołu. 
 
2/ wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica 
 
Zgodnie § 52 Statutu Gminy Czernica przed przystąpieniem do głosowania Rada wybiera 
spośród obecnych na Sesji radnych trzyosobowa Komisję Skrutacyjną. Każdy z radnych 
ma prawo do zgłoszenia kandydatury do Komisji Skrutacyjnej, przy czym nie może 
wskazać samego siebie. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: 
- Adama Jaskułę 
- Jacka Bogusza 
- Leszka Kusiaka 
Po ustaleniu listy kandydatów Przewodnicząca zapytała każdego zgłoszonego kandydata 
czy wyraża zgodę na kandydowanie, wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. Po 
ustaleniu końcowej listy kandydatów, Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad 
każda kandydaturą, według kolejności alfabetycznej zgłoszonych nazwisk: 
- Jacek Bogusz – 14 głosów 
- Adam Jaskuła – 14 głosów 
- Leszek Kusiak – 14 głosów 
Następnie Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącego, którym został 
Adam Jaskuła. Na Wiceprzewodniczącego zgłoszono następujące kandydatury: 
- Ryszard Wychudzki 
- Halina Popiołek 
- Paweł Falkiewicz 
- Magdalena Brandys 
Przewodnicząca zapytała każdego zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę na 
kandydowanie. Radna Halina Popiołek, radny Paweł Falkiewicz, radna Magdalena 
Brandys udzielili odpowiedzi odmownej i zostali wykreśleni z listy. Po ustaleniu listy 
końcowej został jeden kandydat, który wyraził zgodę. 
Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśniła sposób głosowania i 
przeprowadza je z wykorzystaniem urny, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 
W głosowaniu tajnym radni głosująca pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, kart 
nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 
Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół. Na podstawie 
oddanych głosów, w głosowaniu tajnym, Komisja stwierdza co następuje: w głosowaniu 
wzięło udział 15 radnych, głosów ważnych oddano 13, głosów nieważnych oddano 2, Za 
powołaniem Ryszarda Wychudzkiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica 
głosowało 8 radnych, przeciw było 5 radnych. Różnicą głosów 8 do 5 Ryszard 
Wychudzki został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica. Protokół 
Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.  
 



Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 15 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 6 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na rok 2016 obowiązujących na 
obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i 
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku 
 
Konieczność ingerencji w podjętą  przez organ stanowiący uchwałę wynika z nowelizacji 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzoną przez ustawę z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji. Jej publikacja nastąpiła 3 listopada br. a w życie 
weszła 18 listopada br. Nowela dodała do istniejącego katalogu nowy przedmiot 
opodatkowania, wskazany w treści projektu. A skoro tak, to zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 
wskazanej w podstawie projektu "Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość 
stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekraczać rocznie...". 
Zakres delegacji nie pozostawia żadnej wątpliwości co do obowiązku organu 
stanowiącego gminy. Pominięcie przez niego któregokolwiek przedmiotu opodatkowania 
niesie zagrożenie niewykonania delegacji, a co za tym idzie ingerencji organu nadzoru. 
Ustawodawca ustalił wysokość stawki w tym przypadku na 3 zł. Póki co na terenie gminy 
takich obszarów wskazanych w dodatkowym przedmiocie opodatkowania,  nie ma.   

Głos zabrał radny Piotr Zakręta, który stwierdził,  że jest to wprowadzenie podatku 
katastralnego. Wprowadzenie takiego zapisu powoduje zagrożenie dla osób, które 
rozpoczynają budowę, ponieważ jeżeli w ciągu 4 lat taka budowa nie zostanie zakończona 
osoby takie będą zobowiązane do zapłaty 3 zł za m² 

Głos zabrał Zastępca Wójta, który wyjaśnił, że projekt przedłożonej uchwały dotyczy 
obszarów rewitalizacyjnych, a takich na obecną chwilę nie ma na terenie Gminy Czernica. 
Granice takich obszarów jak i same obszary będzie wyznaczać Rada Gminy, a projekt 
uchwały jest uzupełnieniem podjętej w listopadzie przez Radę Gminy Czernica uchwałę. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2  radnych było przeciw, 3 radnych 
wstrzymał się od głosu. Radna Katarzyna Moroz była nieobecna podczas głosowania. 
Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

4/ zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

Ten projekt to skutek noweli opisanej w uzasadnieniu przedłożenia ingerującego w 
uchwałę w sprawie stawek. Skoro pojawił się nowy przedmiot opodatkowania, to należało 
uwzględnić go w informacji i deklaracji. W tym przypadku dla zachowania czytelności 
formularzy uchylono dotychczasowe załączniki zastępując je nowymi.  

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Radna Katarzyna Moroz i Piotr 
Zakręta byli nieobecni podczas głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu. 



5/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Ratowice 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy Ratowic, którzy zwrócili się do 
sołtysa wsi z prośbą o nadanie nazwy ulicy Leszczynowej dla działki numer 411.  
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 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. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Radna Katarzyna Moroz i Piotr 
Zakręta byli nieobecni podczas głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

6/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie 

Z wnioskiem o nadanie nazw ulic, które stanowią własność prywatną wystąpili 
bezpośrednio właściciele nieruchomości. Do sołtysa wsi Nadolice Wielkie został złożony 
wniosek o nadanie nazwy ulicy Zbożowej dla części działki numer 309/755 oraz ulicy 
Młynarczyka dla działki o numerze 309/784. 
W dniu 20.10.2015 roku zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło uchwałę nr 
9/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Młynarczyka i ulicy Zbożowej w Nadolicach 
Wielkich. 
Nadanie nowych nazw ulic 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. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Radna Katarzyna Moroz i Piotr 
Zakręta byli nieobecni podczas głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

7/ 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 2016 rok   

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) dalej ustawa, nakłada na jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy. Program został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i 4 
ustawy. W myśl art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W tym 
celu projekt niniejszego Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica.  



Konsultacje Programu przeprowadzone były zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/319/2010 
Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  
Sprawozdanie z konsultacji wysłano radnym Rady Gminy Czernica dnia 6 listopada 2015 
r. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy  (9 listopada 2015 roku), w § 9 ust. 
5  projektu uchwały zmieniono zapis z 30 kwietnia na 31 maja, bo tak postanowił 
ustawodawca. Termin materialny dla podjęcia powyższej uchwały ustawodawca zakreślił 
do 30 listopada każdego roku. Zrewidowało go orzecznictwo sądowo-administracyjne, 
wyjaśniając że jest to termin instrukcyjny. Co znaczy, że jego przekroczenie nie daje 
powodów do ingerencji organu nadzoru.  
 
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Radna Katarzyna Moroz i Piotr 
Zakręta byli nieobecni podczas głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

8/ rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Rudzkiej na działalność Wójta Gminy Czernica 

Projekt stanowiska Rady Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Ryszard Wychudzki. 

Pani Elżbieta Rudzka w dniu 6 listopada 2015 r. złożyła do Wojewody Dolnośląskiego 
skargę na działanie Wójta Gminy Czernica, dotyczącą opłat ponoszonych przez rodziców 
za posiłki dzieci szkolnych i przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie 
Gminy. Wojewoda Dolnośląski pismem o sygn. NK-KS.1411.91.2015.SS1 z dnia 12 
listopada 2015 r. przekazał skargę Pani Elżbiety Rudzkiej do rozpatrzenia Radzie Gminy 
Czernica, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Rada Gminy Czernica przed podjęciem uchwały wzięła pod uwagę: 

1) Gmina Czernica realizuje od roku 2005 rządowy program Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania w ramach, którego zaistniała możliwość utworzenia punktów wydawania 
posiłków dla dzieci dożywianych we wszystkich szkołach podstawowych (punktów 
wydawania posiłków nie należy utożsamiać ze stołówką szkolną), które nie posiadały 
stołówki. Dzieciom spełniającym kryteria zgodne z uchwałą Rady Gminy Czernica nr 
XXIV/26/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zwrotu w części lub 
całości wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w postaci jednego 
gorącego posiłku dziennie dla osób potrzebujących z Gminy Czernica, Gmina umożliwia 
spożycie jednego ciepłego posiłku. Z czasem potrzebę zakupu posiłku dla dziecka w 
szkole zgłaszali rodzice innych uczniów. Stąd, aby nie różnicować dzieci z rodzin 
uboższych możliwość zakupu posiłku mają również pozostali uczniowie. Posiłki dla 
uczniów objętych programem dożywiania w danej szkole są tożsame z posiłkami 
dowożonymi do danej szkoły w związku z podpisaną umową między rodzicami z firmą 
cateringową. 

2) odpowiedź Wójta Gminy Czernica udzieloną p. E. Rudzkiej  w dniu 29.09.2015 r., 
w której wyjaśniono, że do opłat  ponoszonych przez rodziców uczniów za posiłki 



przygotowywane w stołówce szkolnej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy i kuchni 
przedszkolnej zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy nie wlicza się kosztów 
utrzymania stołówki/kuchni oraz kosztów dowozu posiłków dla uczniów Szkoły 
podstawowej w Dobrzykowicach, Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej i Szkoły 
Podstawowej W Ratowicach. 

3) odpowiedź Wójta Gminy Czernica udzieloną p. E. Rudzkiej  w dniu 29.09.2015 r., 
w której Wójt wyjaśnił, iż dostrzega problem związany z organizacją żywienia 
w szkołach, w których nie ma możliwości dowiezienia posiłków ze stołówki Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, i po analizie problemu rozważa zmianę istniejącego stanu 
rzeczy, tj. zmianę zasad organizowania żywienia dzieci przedszkolnych  od nowego roku 
szkolnego 2016/2017 (w obecnym roku szkolnym ze względu na podpisane przez 
rodziców umowy z firmami świadczącymi usługi cateringowe w Szkole Podstawowej w 
Kamieńcu Wrocławskim i w szkole podstawowej w Ratowicach nie ma możliwości 
zmiany istniejącego stanu rzeczy). 
 
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Radna Katarzyna Moroz i Piotr 
Zakręta byli nieobecni podczas głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

7. Wnioski i zapytania radnych 

1/ Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wniosek o utworzenie Gminnej Rady 
Seniorów w Czernicy, którego wnioskodawcą jest Koło Bajkał w Kamieńcu 
Wrocławskim oraz mieszkańcy Gminy Czernica. Pismo stanowi zał. nr 18 do 
protokołu. 

2/ Przewodnicząca Rady Gminy odczytała odpowiedź radnej Wiesławy Wolskiej na 
pismo TV Lokalnej Red. Piotra Gróbarczyka z dnia 28.10.2015 r. Pismo stanowi  
zał. nr 19 do protokołu. 

3/ Odczytano zaproszenie na wigilie dla samotnych organizowaną przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w dniu 18 grudnia 2015 r. 

4/ Przekazano zaproszenia na Jarmarki Adwentowe organizowane 6 grudnia 2015 r. w 
Chrząstawie Wielkiej i 13 grudnia 2015 r. w Ratowicach. 

8. Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 17.50 zamknęła obrady  XV Sesji Rady Gminy 
Czernica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


