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PROTOKÓŁ Nr XXV 

z posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

1. Obrady o godzinie 15.30, otworzył Przewodniczący Rady, powitał Wójta Gminy, 

Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad. Obecni byli wszyscy radni. 

2. Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3 

do protokołu. 

3. Do zaproponowanego porządku obrad, który stanowi załącznik numer 4 do protokołu: 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

I. Zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok. 

II. Zmiany uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernicy z dnia 30 grudnia 2015 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. 

III. Wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2016. 

IV. Ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 5 w przedszkolu 

publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Czernica. 

V. Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2017. 

7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

            8.  Wolne wnioski i informacje radnych. 

            9.  Zamknięcie obrad Rady 

 

Zgłoszono następujące wnioski: 

- Radna Katarzyna Moroz wniosła o dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego 

sprawozdań z działalności poszczególnych komisji za cały rok.  

Wniosek został poddany pod głosowanie, przeszedł jednogłośnie. Jako punkt 7 dodano: 

Sprawozdania Przewodniczących Komisji z rocznej działalności. 

- Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czernica na 

2016r. 

Wprowadzenie autopoprawki zostało poddane pod głosowanie i przyjęte 15 głosami. 

Autopoprawka przeszła. 

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Protokół z poprzednich obrad został przyjęty bez uwag. 

4. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o działaniach podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym.  

5. Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 



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

projekt uchwały stanowi kolejny załącznik do protokołu, czyli nr od 5 do 9). 

Jako pierwszy poddany głosowaniu został projekt uchwały dotyczący: 

I. Zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Pani Skarbnik – Dorota Wnuk – 

Lipińska. Projekt uchwały odczytał Ryszard Wychudzki. Głosowało 15 radnych, 

uchwała przeszła jednogłośnie. 

II. Zmiany uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernicy z dnia 30 grudnia 

2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik – Dorota Wnuk – Lipińska. Projekt 

uchwały odczytał Ryszard Wychudzki. Głosowało 15 radnych, uchwała przeszła 

jednogłośnie. 

III. Wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik – Dorota Wnuk – Lipińska. Projekt 

uchwały odczytał Ryszard Wychudzki. Głosowało 15 radnych, uchwała przeszła 

jednogłośnie. 

IV. Ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 5 w 

przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica. 

Projekt uchwały omówiła Pani Maria Kozakiewicz, pracownik Referatu OiSO ds. 

oświaty. Projekt uchwały odczytał Ryszard Wychudzki. Głosowało 15 radnych, 

uchwała przeszła jednogłośnie. 

V. Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2017. 

Projekt uchwały odczytał Ryszard Wychudzki. Głosowało 15 radnych, uchwała 

przeszła jednogłośnie. 

7. Sprawozdania z działalności komisji branżowych. 

Sprawozdania przedstawiali kolejno: 

-Radna Katarzyna Moroz – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, 

- Radny Ryszard Wychudzki – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych, 

- Radna Magdalena Brandys – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

- Radny Adam Jaskuła – Przewodniczący Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Wygłoszone sprawozdania zostały przesłane do pracownika Biura Rady w celu 

podłączenia do protokołu i stanowią załączniki numer kolejno od 10-13.  

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Nie było żadnych odpowiedzi do radnych. 

9. Wolne wnioski i oświadczenia. 

Radny Jacek Bogusz poruszył sprawę oznakowania mostu w Gajkowie, w tej chwili 

most jest wyłączony z ruchu pieszych, natomiast można po nim przejechać 

samochodem. Poprosił o zajęcie się sprawą. 

Radny Ryszard Wychudzki zaprosił wszystkich obecnych na sali, na „Koncert Kolęd” 

6 stycznia w Kamieńcu Wrocławskim, godzina 16.00. 

Radna Magdalena Brandys zapytała o komunikację zbiorową, czy jest odpowiedź na 

zapytania z poprzedniej sesji. Pani Skarbnik poinformowała, że w dniu 4 stycznia 



2017r. jest zaplanowane spotkanie z przedstawicielami DLA, po tym spotkaniu 

będzie można przekazać informację. 

10. W związku z wyczerpaniem programu, Przewodniczący zamknął obrady. 

 

Protokół sporządziła: Marta Sobala 

 


