
 
Czernica, 17.11.2015 r. 

OiSO. 0002.14.1.2015.IK 
 

PROTOKÓŁ NR XIV 
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 6 listopada 2015 r. 

1. Obrady Sesji Rady Gminy Czernica zwołanej na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 
3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1998 r. (tj. Dz. U. z 2015 poz. 
1515.), 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 13 radnych, 
radna Sabina Jasińska i radny Waldemar Latoszek byli nieobecni.  Lista obecności 
radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio: zał. nr 1, zał. nr 2  i zał. nr 3 do 
protokołu 

2. Do zaproponowanego porządku obrad – uwag nie wniesiono. Porządek obrad został 
przyjęty 13 głosami i stanowi on zał. nr 4 do protokołu. 

3. Rada rozpatrzyła projekt i podjęła uchwałę  w sprawie: 
 
1/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok 
 

Zmiany w budżecie Gminy Czernica omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:     

1.  Dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu kwoty 106.800 zł z dz. 
600, rozdz. 60013 § 6050 z zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. 
Gajków  
w zakresie wykonania chodnika” (95.800 zł) oraz z dz. 750, rozdz. 75023 § 4010 
wynagrodzenia osobowe pracowników (11.000 zł) w związku z oszczędnościami na 
zadaniach do dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach”. 

2.  Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 
w:  
Ratowicach: 
Rezygnacja z realizacji dwóch zadań „Remont boiska sportowego” oraz „Uporządkowanie 
terenu przy świetlicy” w łącznej kwocie 5.000 zł. Zwiększeniu natomiast uległo zadanie 
„Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi” o kwotę 2.500 zł oraz 
„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 2.500 zł. Oraz przesunięcia między 
paragrafami w ramach przedsięwzięć. 
Wojnowicach: 
Przesunięto kwotę 7.000 zł z zadania „Konserwacja urządzeń sportowych na placach 
zabaw” do zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” w kwocie 4.500 zł oraz do 
zadania „Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych dla mieszkańców” w kwocie 
2.500 zł. 
 



Czernicy: 
Przesunięcia między paragrafami w ramach przedsięwzięcia. 

Radny Piotr Zakręta zadał następujące pytania: 

Dlaczego nie można powtórzyć przetargu? 

Dlaczego nie wybrano najtańszej oferty? 

Czy inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy 
Widawskiej w Dobrzykowicach”.  musi zostać wykonana do końca roku? 

Czy na w/w inwestycję pozyskiwano dofinansowanie ze środków zewnętrznych?  

 Wójt Gminy Czernica: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy 
Widawskiej w Dobrzykowicach została wpisana jako inwestycja do zrealizowania w 
tegorocznym budżecie Gminy Czernica na 2015 rok  Moim obowiązkiem i obowiązkiem 
moich pracowników jest zrealizowanie jak najwięcej wpisanych do budżetu inwestycji. 
Gdyby ten przetarg odbył się w połowie  tego roku, to można by było go powtórzyć, w tym 
przypadku nie było na czasu a to zadanie chcemy zrealizować do końca roku. Ogromne 
znaczenie w realizacji tego zadania mają wprowadzone w początkowych miesiącach tego 
roku mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego, co spowodowało że dokumentacja 
obejmująca tą inwestycję musiała uzyskać zgody i pozwolenia większej ilości organów i tak: 

1)  27 lipca br. – wystąpienie do Dyrektora RZGW o zezwolenie na realizację zadania 
ze względu na szczególne zagrożenie powodzią rzeki Widawy; 

2) 12 sierpnia br. – zlecenie dokumentacji projektowej; 
3) 2 września br. – decyzja RZGW o zwolnieniu gminy z zakazu obowiązujących 

na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy, decyzja 
ta uprawomocniła się w dniu 30 września br.  

4) 9 września – wystąpienie do Starosty Powiatu Wrocławskiego o pozwolenie 
na budowę, 

5) 11 września br. – przekazanie przez projektanta gminie 4 egzemplarzy dokumentacji; 
6) 7 października br. – do Urzędu Gminy Czernica trafia pozwolenie na budowę 

przedmiotowej inwestycji; 
7) 9 października br. – do Urzędu Gminy Czernica trafia egzemplarz pozwolenia 

na budowę dla Malachitu; 
8) 15 października – „powieszenie” zadania na BIP-ie, pomimo biegu terminu 

uprawomocnienia się decyzji pod pkt 6 oraz braku pozwolenia wodnoprawnego; 
9) 26 października br. – do Urzędu Gminy Czernica wpływa pozwolenie wodnoprawne 

na realizację tego zadania 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów ogłoszono przetarg, który wygrała firma 
która dała gwarancję wykonania zadania w ciągu miesiąca, tak aby rozliczenie tej inwestycji 
nastąpiła jeszcze w tym roku. Możliwość dofinansowania inwestycji ze środków 
zewnętrznych nie jest możliwe.   

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. 
 



Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, za przyjęciem uchwały było 13 radnych, radna Sabina Jasińska i radny Waldemar 
Latoszek byli nieobecni na posiedzeniu. Uchwała stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu radnemu Piotrowi Zakręcie, który zaapelował do 
wszystkich aby monitorować czy Policjanci z Posterunku w Kamieńcu \Wrocławskim jeżdżą 
nowo zakupionymi samochodami, które Gmina dofinansowywała. Z materiału zdjęciowego, 
który został wykonany w dniu 5 listopada 2015 r. wynika, że Policjanci z Posterunku w  
Kamieńcu Wr. jeżdżą w dalszym ciągu starymi samochodami, a nowe samochody używane są 
przez Policję we Wrocławiu. Co w tym stanie rzeczy jest niedopuszczalne, ponieważ Gmina 
dofinansowywała samochody aby służyły dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
Czernica i stacjonowały w Kamieńcu Wrocławskim. – zdjęcia stanowią zał. nr 6 do 
protokołu. 
 

4. Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 15.50 zamknęła obrady  XIV Sesji Rady 
Gminy Czernica. 

 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


