
 
Czernica, 11.12.2015 r. 

OiSO. 0002.16.1.2015.IK 
 

PROTOKÓŁ NR XVI 
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. 

1. Obrady o godz. 10.00, otworzyła Przewodnicząca Rady, powitała Wójta Gminy, 
Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
prawomocność obrad; ustawowy skład Rady – 15 radnych, obecnych było 13 radnych. 
Na początku obrad nieobecny był: radny Piotr Zakręta, radna Sabina Jasińska i radna 
Katarzyna Moroz. 

2.  Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2  i 
zał. nr 3 do protokołu 

3. Do zaproponowanego porządku obrad – uwag nie wniesiono. Porządek obrad został 
przyjęty 12 głosami i stanowi on zał. nr 4 do protokołu. 

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

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

6. Wójta złożył sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. Zapoznał 
zebranych z wydanymi zarządzeniami, wynikami postępowań o udzielenie  zamówień 
publicznych, przeprowadzonymi przetargami oraz sprawami różnymi. Szczegółowe 
sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy Czernica w roku 2015 
złożyli kolejno Przewodniczący poszczególnych Komisji, w zastępstwie 
przewodniczącego komisji zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i 
rolnictwa sprawozdanie złożył zastępca przewodniczącego. Sprawozdania z 
działalności stanowią kolejno zał. nr 7,8,9 i 10 do protokołu. 

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

1/ zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:     

1.  Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 
242.494 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

2.  Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia 
w planie dochodów o kwotę 1.703,20 zł w dz. 852, rozdz. 85219, § 0970 do dz. 854, rozdz. 
85415 § 3260 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla uczniów. 

3.  Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2015 roku dokonano 
następujących zmian: 
Zwiększono dochody z tytułu: 



− wpłat na inicjatywę lokalną na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej – 17 
zł, 

− różnych dochodów, w tym kosztów upomnienia – 23.211 zł, 
− dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.500 zł, 
− odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości -18.527 zł, 
− odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w 

tym  
z tytułu lokowania wolnych środków – 11.115,30 zł, 

− dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – 
dodatek dla koordynatora – 7.200 zł, 

− dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami – 38 zł, 

− wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek 
rolny – 10.450 zł, podatek leśny – 1.700 zł, podatek od środków transportowych – 
18.500 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych – 900 zł, 

− wpływów od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 140.000 zł, 
− wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88 zł, 
− wpływów z różnych dochodów, w tym zwroty z podatku VAT oraz zwroty 

nadpłaconych diet radnych – 96.000 zł, 
− odszkodowań – 2.924 zł, 
− wpływów z świadczonych usług – 55.000 zł (w tym w Publicznym Gimnazjum nr 1 w 

Czernicy – 10.000 zł, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy – 42.000 zł, 
Szkole Podstawowej  
w Dobrzykowicach – 3.000 zł) 

Zmniejszono dochody z tytułu: 
− środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych w związku z rozliczeniem zadania na termomodernizację – 39.181 zł, 
− wpływy z usług – 490 zł, 
− podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej – 3.000 zł, 
− odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.993,30 zł, 
− wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek 

od nieruchomości – 117.920 zł, 
− wpływów z podatków od osób fizycznych – podatek od nieruchomości – 226.500 zł, 

podatek rolny – 58.550 zł, podatek od środków transportowych – 6.700 zł; 
− dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami – 2.000 zł, 
− wpływów z opłaty produktowej – 701 zł, 
− wpływów z różnych dochodów realizowane przez ZGK – 152.300 zł, 
− dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

w związku z rozliczeniem zadania na budowę świetlicy wiejskiej w Kamieńcu 
Wrocławskim – 10.704 zł,  

− dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o płatność zadania pn. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czernica” – 1.090.900 zł. 

 

 



4.  Na podstawie wniosku Publicznego Gimnazjum w Czernicy dokonuje się przesunięcia 
kwoty 15.513 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w dz. 801, rozdz. 80148,  
z przeznaczeniem na zakup urządzeń do stołówki szkolnej (m.in. młynka koloidalnego do 
kuchni oraz zmywarki). 

5.  Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2015 roku dokonano 
następujących zmian: 
Zwiększono wydatki z tytułu: 

− wydatki związane z inicjatywę lokalną na zadania związane z rozbudową sieci 
wodociągowej – 17 zł, 

− zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach oświatowych – 7.000 zł, 
− wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z osiągniętym większym 

dochodem  
z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 88 zł, 

Zmniejszono wydatki z tytułu: 
− wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń – 17.500 zł, 
− wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od 

nich należne jak również dodatkowe wynagrodzenie pracowników  – 205.640 zł, 
− zakupu energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych usług – 9.600 zł, 
− pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty z 

tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.399 zł, 
− dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowej 

ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej Wrosip” w związku z brakiem 
realizacji przez starostwo tego zadania – 18.900 zł, 

− odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek – 
100.000 zł, 

− realizacja zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach – 
356.000 zł, 

− wydatków dotyczących dróg gminnych – 634.900 zł (w tym: kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz zakup usług remontowych). 

6.  Dokonano zmian w planie przychodów budżetowych polegających na zmniejszeniu § 952 
– Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 277.559 zł, 
w związku ze zmniejszenia kwot wydatków po przetargach w stosunku do kwot 
planowanych na etapie podpisywania umów – dotyczy zadania na termomodernizację, w 
związku z powyższym wnioskowana kwota pożyczki uległa zmniejszeniu. 

 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  1 radny był nieobecny w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
 
2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 – 2029 

W  wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetu 
po dokonanych zmianach. Wprowadzono przesunięcia kwoty 356.000 zł na zadaniu 
wieloletnim pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice” do realizacji w roku 
2016. W związku ze zmianami w planie przychodów budżetowych polegających na 
zmniejszeniu § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 
kwotę 277.559 zł, w związku ze zmniejszenia kwot wydatków po przetargach w stosunku do 
kwot planowanych na etapie podpisywania umów – dotyczy zadania na termomodernizację, 
w związku z powyższym wnioskowana kwota pożyczki uległa zmniejszeniu urealniono kwotę 
deficytu oraz zadłużenia na koniec 2015 roku, jak również jego skutki spłat w latach 
następnych. Ponadto w związku ze zmniejszeniem kwoty na odsetki od samorządowych 



papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę pożyczek została zmieniona 
kwota wydatków na obsługę długu do wysokości 388.000 zł. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  1 radny był nieobecny w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 12 do protokołu. 
 

3/ wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2015 

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają  
z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Czernica. 
Planowane kwoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015: 
1. Kwota 53.744 zł zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 010 – 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych na zadania rozpoczęte do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej: 
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, ul. Kasztanowa” – 20.728 zł 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzykowice, ul. Kalinowa” – 6.516 
zł 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec Wrocławski, ul. 
Kasztanowa i ul. Ładna” – 26.500 zł 

Z uwagi na stopień zaawansowania prac projektowych oraz zgodnie z zawartymi 
umowami płatność nastąpi w roku 2016. 

2. Kwota 56.310 zł zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi 
publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 
„Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej - prace projektowe”. Z uwagi na 
stopień zaawansowania prac projektowych, nie ma możliwości wydatkowania środków 
do końca 2015 roku.  

3. Kwota 63.155 zł zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – 
Przedszkola, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 
„Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy”. W związku z opóźnieniami  
w procesie realizacji zadania nie ma możliwości wydatkowania środków w 2015 roku. 

4. Kwota 30.008 zł zaplanowana w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała 
działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa 
placu sportowo - rekreacyjnego w Kamieńcu Wrocławskim ul. Cichy Kącik”. Z uwagi na 
stopień zaawansowania prac projektowych, nie ma możliwości wydatkowania środków 
do końca 2015 roku. 

 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  1 radny był nieobecny w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu. 
 

4/ budżetu Gminy Czernica na 2016 rok 

Projekt budżetu Gminy Czernica na rok 2016 przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy. 
Szczegółowa prezentacja stanowi zał.  nr 14 do protokołu. Skarbnik Gminy odczytała projekt 
uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 



projekcie uchwały budżetowej, następnie Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję 
nad projektem budżetu. 

Radna Katarzyna Moroz złożyła wniosek o wykreślenie z wykazu inwestycji dotyczących 
budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych miejscowości, w których mają zostać one 
wykonane . 

Wniosek został podany pod głosowanie. Za wykreśleniem miejscowości głosowało 14 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Radny Piotr Zakręta zadał pytania: 

1/ Czy będzie kontynuowana budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku 
Gajków – Jeszkowice 

2/ Jeżeli kosztorys inwestorski na modernizację odcinka drogi Wojska Polskiego między 
blokami wynosi 66 000 zł, dlaczego w projekcie budżetu zaplanowana jest kwota 150 000 zł 
skąd taka nadwyżka 

3/ Kiedy zostaną zakończone prace Szkoły w Czernicy, które zostały rozpoczęte a jeszcze ich 
nie zakończono. 

Wójt Gminy odczytał pismo dotyczące realizacji programu bezpieczna droga w roku 2016, w 
którym Zarząd Powiatu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2015 r. dokonał 
zatwierdzenia listy rankingowej wniosków do realizacji w roku 2016 w ramach programu 
Bezpieczna droga. Na terenie Gminy Czernica do realizacji zostały wytypowane następujące 
zadania: 

- Budowa odcinka chodnika od szkoły do świetlicy w miejscowości Chrząstawa Wielka  

- przebudowa drogi powiatowej nr 1923D polegająca na budowie chodnika w miejscowości 
Kamieniec Wrocławski  

Obecnie trwa weryfikacja kosztów realizacji zadań. Po opracowaniu projektów umów zostaną 
one przesłane do Gminy celem uzgodnienia ich zapisów. Pismo w sprawie realizacji 
programu bezpieczna droga stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy odpowiedział,  że projekt przedłożonego budżetu na rok 2016 jest projektem 
bardzo odważnym, ponieważ znajdują się w nim dwie bardzo ważne inwestycje dla całej 
Gminy jakimi są budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach oraz 
rozpoczęcie prac związanymi z kanalizacją obu Chrząstaw. Ponad to Wójt poinformował, że 
prowadzone są  rozmowy w sprawie pozyskania kapitału zewnętrznego na skanalizowanie dwóch 
Chrząstaw oraz tzw. „Osiedla kamieni” w Dobrzykowicach. 

Radny Paweł Falkiewicz złożył wniosek aby zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania 
nad projektem budżetu na 2016 rok. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 7 
radnych było przeciw. 

Radna Halina Popiołek złożyła wniosek, aby zmienić organizację ruchu na ul. Szkolnej w 
Dobrzykowicach oraz wyrównać w newralgicznych miejscach nawierzchnię ze względu na 
bardzo zły stan. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 15 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  1 radny wstrzymał się od głosu. 
Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu. 



 

5/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica 

Projekt  WPF Gminy Czernica  przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy. Szczegółowa 
prezentacja stanowi zał.  nr 16 do protokołu. Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy 
finansowej wynika z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica sporządzony 
został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 92). 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  1 radny był nieobecny w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu. 
 

6/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernicy 

Od dnia 1 stycznia 2016r. zgodnie z  uchwałą Nr  XIII/95/2015  Rady Gminy Czernica z dnia 
28 października 2015r. w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  będą działać 
Placówki Wsparcia Dziennego w Czernicy, Gajkowie, Kamieńcu Wrocławskim i Ratowicach. 
Stąd też od 1 stycznia 2016 r. cele i zadania realizowane przez wymienione placówki stają się 
zadaniami statutowymi Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  2 radnych był nieobecnych w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 18 do protokołu. 
 
7/ zatwierdzenia planów prac Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2016 
 
Komisje Rady Gminy Czernica na swoich posiedzeniach przygotowały plan prac na 2016 rok 
wskakując szczegółowo jakim problemom i jakim zagadnieniom będą poświęcone 
posiedzenia w kolejnych miesiącach roku 2016. 
  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  2 radnych było nieobecnych w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 19 do protokołu. 
 
8/ określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły 
 

Podjęcie uchwały stanowi wykonanie zapisu art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, który obliguje organ prowadzący do ustalenia kryteriów, punktów oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie ustalonych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na 
wolne miejsca w szkołach podstawowych i gimnazjach począwszy od rekrutacji na rok szkolny 
2016/2017. Niniejsza uchwała uwzględnia kryteria zapewniające jak najpełniejszą realizację potrzeb 
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Projekt uchwały został uzgodniony 



z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica. Wejście w 
życie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  2 radnych było nieobecnych w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 20 do protokołu. 
 
9/ dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usługi 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
 

Projekt przedłożenia to skutek podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały nr 
XIII/94/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków.  Zgodnie z dyspozycją §1 taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków zostały przedłużone do 31 marca 2016 r. oraz zapisów projektu budżetu gminy na 
rok 2016, gdzie przeniesiono dopłatę do 1m3 ścieków w wysokości 1 zł netto dla wszystkich 
grup taryfowych.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu,  2 radnych było nieobecnych w czasie głosowania. Uchwała stanowi 
zał. nr 21 do protokołu. 
 
10/ przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czernica na lata 2015 – 2018 z 
perspektywą na lata 2019 – 2022 
 

Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku r. Prawo ochrony środowiska (jt. 
Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.) organy wykonawcze powiatów i gmin, w celu realizacji 
polityki ochrony środowiska, są zobowiązane do opracowania programu ochrony środowiska. 
W związku,  z czym w celu wykonania ustawowego obowiązku został sporządzony projekt 
„Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czernica na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022”. Celem ww. opracowania jest podsumowanie i zaktualizowanie polityki 
ekologicznej gminy zawartej w poprzedniej  uchwale Nr VIII/78/2011 Rady Gminy Czernica 
z dnia 28 czerwca 2011 roku, w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Czernica na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018”.Istotny 
element przedmiotowego dokumentu stanowi identyfikacja podstawowych problemów 
w zakresie ochrony środowiska oraz nakreślenie perspektywicznych kierunków 
rozwiązywania problemów. Realizacja Programu ma na celu doprowadzenie do poprawy 
stanu środowiska, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz zapewnienie 
skutecznych mechanizmów chroniących środowisko gminy przed degradacją, a także 
stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie 
prawodawstwa krajowego i unijnego. Program zawiera w szczególności : diagnozę 
aktualnego stanu środowiska; wyniki identyfikacji i ocenę zagrożeń dla środowiska; 
priorytety w zakresie ochrony środowiska na najbliższy okres programowania, założenia, 
kierunki i cele polityki ochrony środowiska w okresie krótkoterminowym i 
długoterminowym; propozycje działań służących realizacji przyjętych celów; zestawienie 
instrumentów prawnych, będących w zakresie kompetencji władz gminy; ocenę kosztów 
realizacji oraz określenie głównych źródeł finansowania Programu; harmonogram realizacji 
Programu. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 



informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko,  tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 ze zm.) projekt dokumentu został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia 
nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy organ opracowujący dokument w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze 
zm.).W związku z czym, w celu wykonania tego obowiązku, do publicznej wiadomości 
została podana informacja o przystąpieniu do opracowania  projektu Programu oraz o 
możliwości zapoznania się z jego treścią i składania uwag i wniosków. Dokument był 
dostępny zarówno w siedzibie organu jaki  i poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czernica na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022” będzie dokumentem strategicznym stanowiącym źródło wiedzy zarówno dla 
mieszkańców jak i władz oraz organizacji pozarządowych, a także wykorzystywanym jako 
instrument zarządzania środowiskiem. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  2 radnych było nieobecnych w czasie 
głosowania. Uchwała stanowi zał. nr 22 do protokołu. 
 

9. Wnioski i zapytania radnych 
 

1/  Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych  z rozmową telefoniczną jaka miała 
miejsce w środę 16.12.2015 z mieszkanką Dobrzykowic, która poinformowała o opóźnieniach 
autobusu linii 845 relacji Chrząstawa – Wrocław, mieszkańcy musza iść na pętlę autobusu 
115 - droga, którą się poruszają pieszo jest bardzo ruchliwa brak jest chodnika. 
  
W przedmiotowej sprawie głos zabrała radna Katarzyna Moroz, która poraz kolejny zwróciła 
uwagę  na ponowne pochylenie się nad problem i zorganizowanie komunikacji wewnątrz 
gminnej. 
 
Radna Wiesława Wolska zwróciła uwagę na konkurencyjną cenę biletów od przewoźników 
linii prywatnych, oraz poprosiła o zwrócenie uwagi na wysokość cen biletów linii 855 z 
Wojnowic do Kamieńca, które kosztują 4 zł, co nie jest adekwatne do kilometrów, a także  
wysokością ceny biletu z Wojnowic do Wrocławia, która wynosi 4 zł 50 gr. 
 
2/ sołtys wsi Gajków Tadeusz Fugol złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy 
podziękowania od zespołu Gajkowianie za współpracę oraz za pomoc jaką uzyskał zespól od 
Rady Gminy w roku 2015, a także zaprosił wszystkich na koncert Kolęd w dniu 6 stycznia 
2016 r.  
 
3/ Wójt Gminy odczytał zaproszenie na Mszę świętą dla samorządowców w dniu 8 stycznia 
2016 r. w Archikatedrze \Wrocławskiej. 
 
4/ radny Ryszard Wychudzki zaprosił wszystkich na koncert kolęd do Kamieńca 
Wrocławskiego w dniu 8 stycznia 2016 r. oraz na 6 Bal Ułański organizowany przez 14 pułk 
Ułanów Jałowieckich w dniu 30 stycznia 2016 r.   



 
 

10. Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 13.00  zamknęła obrady  XVI Sesji Rady 
Gminy Czernica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


