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PROTOKÓŁ 

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

z dnia 17 maja 2017 r. 
 

1. Posiedzenie o godz. 15.30, otworzył Przewodniczący Rady, powitał  zaproszonych 
gości Komendanta Komisariatu Policji w Siechnicach 
st. asp. Jacka Płoskiego, Kierownika Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim 
asp. szt. Mariusza Borowca, Wójta Gminy, Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. W 
posiedzeniu Komisji uczestniczyło 14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
posiedzeniu – lista obecności radnych, sołtysów i przybyłych gości stanowi kolejno zał. nr 1, 
zał. nr 2 i zał. nr 3 do protokołu. 

2. Do zaproponowanego porządku posiedzenia uwag nie wniesiono – porządek 
posiedzenia stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

Radna Katarzyna Moraz zapytała czy Komisja będzie również poświęcona komunikacji i 
drogom, ponieważ nie widzi takiego punktu w porządku posiedzenia – Przewodniczący 
Rady poinformował, że nie widzi problemu aby kwestię dróg poruszyć w sprawach różnych. 

Przewodniczący Rady Gminy w związku z oczekiwaniem na przybycie Komendanta 
Komisariatu Policji w Siechnicach  przeszedł do punktu 2 – zaopiniowanie projektów 
uchwał w sprawie - do czasu przybycia Komendanta. 

Komisje zaopiniowały projekty uchwał w sprawie: 

1/ udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację  zadania 
pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca 
Wrocławskiego w km 9+915 – 10+950” 
 
Projekt uchwały przedstawił Wójt. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi 
wojewódzkiej nr 455 Gmina Czernica i Województwo Dolnośląskie zadeklarowały wolę 
współdziałania w roku 2017 przy realizacji zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 455 
wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+915 – 10+950” w 
zakresie budowy chodnika. W uchwale budżetowej Rada Gminy Czernica zabezpieczyła w 
dziale 600, rozdziale 60013 środki finansowe na współfinansowanie realizacji w/w zadania 
w kwocie 310500 zł. Aby móc podpisać stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Czernica 
a Województwem Dolnośląskim w celu realizacji zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 
455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+915 – 
10+950”.  
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 
Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 
radny Piotr Zakręta był nieobecny na posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu. 
Projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 

 



 
Przewodniczący Rady oddał głos Komendantowi Posterunku Policji w Siechnicach. 
 
W chwili obecnej jest 27 etatów – 7 etatów Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim i 
20 etatów Posterunek Policji w Siechnicach, czynione są starania o 2 etaty ruchu drogowego. 
Służby patrolowe na terenie Gminy Czernica pełnione są zarówno przez policjantów z 
posterunku w Kamieńcu jak i Siechnic. Jest 3 dzielnicowych (3 rejony służbowe) istnieje 
możliwość zorganizowania raz w miesiącu spotkań dla mieszkańców z dzielnicowym w 
poszczególnych sołectwach trzeba tylko zapewnić pomieszczenie. Największymi 
bolączkami, z którymi się borykamy jest brak sprzętu komputerowego. Komisariat Policji w 
Siechnicach nie posiada służby dyżurnej, wszystkie zgłoszenia po godzinach pracy 
przekazywane są przez 997 albo 112, przewidywany termin wprowadzenia służby dyżurnej 
to 4 kwartał br., wówczas posterunek policji będzie otwarty 24h/dobę  i zgłoszenia będą 
przyjmowane bezpośrednio.  
W ostatnim kwartale najczęściej dokonywane są kradzieże z włamaniem, stąd też prośba i 
apel do mieszkańców aby bardziej zabezpieczali swoje mienie (zamykali okna, drzwi w 
nocy, nie pozostawiali kluczyków czy dowodów rejestracyjnych w samochodach, zamykali 
garaże). 
 
Po wystąpieniu Komendanta Posterunku Policji w Siechnicach Przewodniczący Rady 
Gminy przeszedł do opiniowania projektów uchwal. 
 
2/ w sprawie zmiany uchwały nr XIX/147/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 11 maja 2016r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie 
współfinansowania realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D 
polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości 
Chrząstawa Wielka” 

 
Projekt uchwały przedstawił Wójt. W dniu  10 marca br. wpłynęło do Urzędu Gminy 
Czernica pismo Starosty Powiatu Wrocławskiego (nr SP-DT.7111.5.5.20116.MP), w sprawie 
robót dodatkowych przy przebudowie drogi powiatowej nr 1930D polegającej na 
wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrząstawa 
Wielka. Wartość całości robót dodatkowych wynosi 167.903,50 zł (słownie: sto 
sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy złote 50/100). Wartość zaakceptowanych przez 
gminę robót dodatkowych wynosi 110.968,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 
dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym przypadających do dofinansowania 
przez gminę 55.484,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery 
złote 00/100). Stanowi to zwiększenie pierwotnie zaplanowanej kwoty dofinansowania 
zadania własnego Powiatu Wrocławskiego przez gminę do kwoty 358.174,00 zł (słownie: 
trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100). 
Do uchwały załącza się kopię pism Starosty Powiatu Wrocławskiego nr  
SP-DT.7111.5.5.20116.MP z dnia 10 marca br. i nr SP-DT.7111.5.6.2016.MP z 18 kwietnia 
2017r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Czernica w formie elektronicznej w dniu 26 
kwietnia 2017r. oraz odpowiedź Wójta Gminy Czernica z dnia 20 marca 2017r. 

  
 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

Pozytywnie projekt uchwały zaopiniowało 14 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do 
protokołu. 

 
O godz. 16.30 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w posiedzeniu do godz. 
16.45 – radna Anna Andrusyn opuściła posiedzenie Komisji po uprzednim 



usprawiedliwieniu swojej  nieobecności u Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
 
Projekt uchwały przedstawił Wójt. Inicjatywa lokalna dotychczas skierowana była do 
mieszkańców Gminy Czernica mających pomysł na realizację określonego przedsięwzięcia i 
deklarujących współudział w jego wykonaniu. Mieszkańcy rozumiani byli jako osoby 
zamieszkujące dane miejsce, mające „interes życiowy”, a nie formalne administracyjne 
przypisanie (zameldowanie). Proponowana uchwała doprecyzowuje, że osobami mającymi 
„interes życiowy” mogą być nie tylko mieszkańcy, ale też właściciele nieruchomości 
położonych w Gminie Czernica.  Ponadto zmianie ulegają załączniki do uchwały tj. 
Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 
Gminie Czernica (załącznik nr 1) oraz Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik nr 2). W załączniku nr 1 w 
związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi uproszczono podział procentowy wkładu 
inicjatora i gminy, a także doprecyzowano, co jest dopuszczone, jako wkład rzeczowy i 
przedmiot prac społecznych w przypadku zadania będącego inwestycją budowlaną. 
Wskazano, jaki dokument należy załączyć do wniosku w przypadku inwestycji rozbudowy 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  W załączniku nr 2 w pierwszym kryterium oceny 
obniżono maksymalną punktację oraz zmniejszono różnice między liczbą punktów 
możliwych do uzyskania w zależności od zakresu działania, z uwagi na fakt, iż 
zdecydowana większość złożonych dotychczas wniosków dotyczyła rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, a tak duża liczba punktów, przyznana już w pierwszym 
kryterium powodowała, że bez względu na dalsze kryteria każdy wniosek tego typu 
uzyskiwał konieczną do uwzględnienia liczbę punktów. W celu wyjścia naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców dotyczącym rozbudowy infrastruktury drogowej rozdzielono 
również zakresy działań drogowych od wodociągowo-kanalizacyjnych. W kryterium 
drugim, dotyczącym oddziaływania na społeczność lokalną, zmieniono sposób 
przyznawania punktacji, aby nie faworyzować największych inwestycji, względem 
mniejszych, lokalnych potrzeb mieszkańców lub właścicieli nieruchomości. W kryterium 
piątym i szóstym zmniejszono możliwą do uzyskania punktację za wkład w formie pracy 
społecznej oraz za wkład rzeczowy, w związku z ograniczonymi możliwościami jego 
wykonania i wykorzystania w przypadku inwestycji budowlanych. W kryterium siódmym, 
w celu zminimalizowania, już na etapie oceny wniosków, ryzyka wykorzystania dostępnych 
w budżecie gminy środków finansowych przez jedno zadanie, a tym samym umożliwienie 
realizacji większej ich ilości, zwiększono wpływ wysokości wkładu finansowego gminy na 
uwzględnienie wniosku.  Do uwzględnienia wniosku koniecznym będzie uzyskanie 
minimum połowy możliwych do przyznania punktów, z tego względu próg punktowy 
ustalono na poziomie 24 punktów. Składane dotychczas wnioski o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w większości dotyczyły rozbudowy sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Ich analiza dowiodła, że kryteria oceny oraz 
przyznawana punktacja nie różnicowały ich między sobą w wystarczającym stopniu, 
ponieważ ponad połowę koniecznych do uzyskania punktów zadanie tego typu uzyskiwało 
już w pierwszym kryterium, a dotychczasowy próg punktowy, tj. 22 pkt przekroczyłoby 
nawet przy stu procentowym finansowaniu z budżetu gminy. Przyjęte dotychczas wnioski, 
dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, otrzymywały od 26 do 40 
punktów, a wnioskowany w nich poziom finansowania z budżetu gminy wynosił od 5% do 
50%. W latach 2015-2016 w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano 12 inwestycji, w tym 
wykonano 8 odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gajków, Dobrzykowice, 
Kamieniec Wrocławski, Nadolice Wielkie i Wojnowice, 2 odcinki kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Kamieniec Wrocławski i Krzyków, 1 parking publiczny w miejscowości 



Czernica oraz 1 zieleniec osiedlowy w miejscowości Chrząstawa Mała. Łączny koszt ww. 
inwestycji wyniósł 273 499 zł, w tym 115 440 zł stanowił wkład finansowy Gminy 
Czernica. W trakcie realizacji są kolejne 3 inwestycje budowy sieci wodociągowej i 1 
dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej, a ich wartość szacunkowa wynosi 85 364 zł, w 
tym 17 977 stanowi szacunkowy wkład Gminy Czernica. 
 
Projekt odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 13 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, radna Anna Andrusyn opuściła 
Komisję, nie brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu. 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek wsparcia dziennego z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy 
 
Projekt uchwały przestawił Wójt. Materialną podstawę do przygotowania niniejszego 
projektu zawiera art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym gdzie: ”Do wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie, likwidacja  
i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wyposażenia ich w majątek”. Niniejszy projekt to skutek dwóch uchwał podjętych 
jednogłośnie przez organ stanowiący gminy na sesjach w lutym (14) i marcu (4), a to w 
związku z reformą szkolnictwa podstawowego (wprowadzenie od roku szkolnego 
2017/2018 ośmioletniej szkoły podstawowej). Tę lokalizację w Ratowicach pozytywnie 
zaopiniował Dolnośląski Kurator Oświaty w dniu 20 lutego br. Żeby od nowego roku 
szkolnego w tej lokalizacji mogły zafunkcjonować dwa oddziały szkolne (najmłodsze dzieci) 
należało zlecić opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, przewidującej wszystkie 
uwarunkowania wynikające z przepisów prawa powszechnego, wraz z uzyskaniem 
stosownego pozwolenia od właściwego organu (Starosta Powiatu Wrocławskiego – zmiana 
sposobu użytkowania wraz z przebudową). Analogiczna sytuacja występuje w przypadku 
świetlicy w Krzykowie, gdzie również od nowego roku szkolnego utworzony ma być 
oddział szkolny dla najmłodszych dzieci. Różnica pomiędzy tymi lokalizacjami to zakres 
robót do wykonania. W przypadku Ratowic realizacja obejmuje: 

1)  nowe wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych, 
2) przebudowę węzła sanitarnego na pomieszczenie socjalne pracowników, 
3) toaletę dla niepełnosprawnych, 
4) szatnię dla dzieci, 
5) oddzielenie części „brudnej od czystej”, 
6) wykonanie sanitariatów  dla dzieci w salach, 
7) nowe wykładziny w salach, 
8) obudowanie sufitów płytami  gk w celu uzyskania strefy  ognioodpornej, 
9) wymiana instalacji wod.-kan. w związku z przebudową węzłów sanitarnych, 
10)  wymiana instalacji elektrycznej, 
11) 2 x malowanie całej powierzchni. 

Natomiast dostosowanie Krzykowa obejmuje: 
1) przebudowę węzła sanitarnego, 
2) wykonanie tymczasowej szatni z płyt HDF dla dzieci, 
3) powiększenie wejścia głównego z wymianą drzwi, 
4) wyprowadzenie wentylacji mechanicznej w części zewnętrznej ponad krawędź da-

chu, 



5) malowanie pomieszczeń. 
 Prace projektowe zostały zlecone i mają się zakończyć w czerwcu, po to żeby   
w miesiącach lipiec-sierpień przystąpić do remontu. Wg wstępnych kosztorysów na 
Krzyków należałoby przeznaczyć 30 tys. zł a na Ratowice 300 tys. zł. Te kwoty zostały 
wskazane w projekcie uchwały zmieniającej tegoroczny budżet,  do podjęcia na najbliższej 
sesji. Wprowadzenie dwóch oddziałów do Ratowic jest konieczne, a to w związku  
z niewystarczającą powierzchnią w dotychczasowej lokalizacji, o czym dyrektor tej szkoły 
informował organ prowadzący, a ten ostatni uwzględnił to w projektach uchwał, o których 
mowa na wstępie. Skutkiem lokowania dwóch oddziałów w Ratowicach, będzie 
konieczność rozwiązania umowy użyczenia jednego z pomieszczeń (50m²) w tej lokalizacji 
zawartej przez poprzedni organ wykonawczy gminy - Towarzystwu Przyjaciół Ratowic 
(TPR) – na podstawie umowy użyczenia  z dnia 13 listopada 2010 r. na okres zamknięty od  
16 listopada 2010 r. do 16 listopada 2020 r. Stosowna korespondencja w tej sprawie zostanie 
dostarczona organom stowarzyszenia. Nadto działalność statutową  w tej lokalizacji musi 
zakończyć placówka wsparcia dziennego (kuźnia) włączona od 1 stycznia 2016 r. w 
struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Termin zwrotu 
pomieszczenia przez TPR oraz zakończenia działalności kuźni wyznaczono do dnia 30 
czerwca br. Zarówno zwrot jednego pomieszczenia przez TPR oraz zakończenie w tej 
lokalizacji działalności kuźni nie wyklucza możliwości jej kontynuowania przez TPR oraz 
GOPS  w innych obiektach komunalnych, bez sformalizowanej struktury „placówka 
wsparcia dziennego” (to GOPS). GOPS z powodzeniem prowadzi działalność statutową 
przede wszystkim dla dzieci w  Chrząstawie Wielkiej czy w Jeszkowicach, które  cieszą się 
dużym zainteresowaniem i frekwencją, bez szyldu „placówka wsparcia dziennego”  
(to GOPS). Stąd  wg takiego samego scenariusza może kontynuować działalność  
w Ratowicach, po zakończeniu aktywności w dotychczasowej siedzibie. W tym zakresie jest 
to tylko kwestia techniczna do uzgodnienia pomiędzy kierownikiem GOPS a sołectwem. Z 
posiadanych informacji pochodzących od GOPS wynika, że w dotychczasowej lokalizacji 
zajęcia dla dzieci prowadzone są 3 x w tygodniu – zmieniono ich częstotliwość z uwagi na 
frekwencję, która była niższa niż w  pozostałych lokalizacjach. Na przeszkodzie 
przygotowania niniejszego projektu nie stoją ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przyjętego jednogłośnie przez Radę Gminy Czernica w 
uchwale Nr XI/97/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice (część południowa), 
gmina Czernica. Przyjęcie przedłożenia rodzi skutki finansowe wskazane wyżej. Nadto 
zważywszy na stan techniczny i zwiększoną częstotliwość ewentualnego wykorzystania 
świetlicy wiejskiej, w projekcie  uchwały zmieniającej budżet gminy, przewidziano kwotę 
20 878 zł na naprawę podłogi. 
 
Radna Magdalena Brandys zapytała czy konieczny jest zapis w projekcie uchwały uchyla 
się punkt 4 i zaproponowała wprowadzenie innej lokalizacji z obawy o brak kontynuacji 
dalszych zajęć na terenie Ratowic – Wójt zapewnił, że działalność kuźni nie wyklucza jej 
kontynuowania w innych obiektach komunalnych, bez sformalizowanej struktury, podobne 
zajęcia prowadzone są w Chrząstawie Wielkiej czy w Jeszkowicach, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem bez szyldu placówki wsparcia dziennego. Z informacji pochodzących z 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że zajęcia są prowadzone 3 razy w 
tygodniu z uwagi na frekwencję, która była niższa niż w pozostałych lokalizacjach. 
 
Radna Magdalena Brandys zwróciła także uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w 
zakresie robót do wykonania przypadku Ratowic brak jest zapisu o parkingu, który jest 
potrzebny – Wójt poinformował, że zostanie on wpisany w II etapie w programie 
zagospodarowania terenu, ponieważ istnieje konieczność wydzielenia takiego terenu i 
przekazania go w trwały zarząd dla Dyrektora szkoły, prace geodezyjne wydzielenia części 



terenu pod parking zostały już przez Gminę zlecone. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.  
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 11 radnych,  2 radnych wstrzymało się od głosu, 
radny Piotr Zakręta był nieobecny na posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, 
radna Anna Andrusyn opuściła Komisję, nie brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały 
stanowi zał. nr 8 do protokołu. 
 
5/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.  
 
Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, wg tego co niżej:  

 1. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. m.in.: 
− kary za nieterminowe realizację umów – 4.317 zł, 
− trwały zarząd – 686 zł, 
− świadczone usługi – 1.517 zł, 
− zwrot kosztów sądowych – 405 zł, 
− wynajem pomieszczeń w budynku urzędu – 2.370 zł, 
− wynagrodzenie płatnika – 300 zł,  
− podatek od środków transportowych – 47.000 zł, 
− podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.000 zł, 
− podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł, 
− opłata za ślub poza urzędem – 1.000 zł, 
− z tytułu odsetek od zwrotów dotacji – 50 zł, 
− odsetki banków, w tym z lokowania wolnych środków – 29.710 zł, 
− środki z rozliczenia z zakładem budżetowym – 16.633 zł. 

1.  Dokonano zmniejszenia w rozdz. 01010 dochodów w kwocie 10.976 zł oraz wydatków  
w kwocie 28.722 zł w związku z rezygnacją inicjatora w realizacji sieci wodociągowej. 

2.  Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 1.000 zł z darowizny z przeznaczeniem na 
działalność kulturalną sołectwa Krzyków. 

3.  Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 1.610 zł w Szkole Podstawowej  
w Ratowicach w rozdz. 80101 z tytułu otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez 
PZU w związku z zalaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów do poma-
lowania ścian w zalanych pomieszczeniach. 

4.  Dokonano zwiększenia dochodów w rozdz. 75412 i wydatków w kwocie 1.085 zł  
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 

5.  Dokonano zwiększenia następujących wydatków: 
− remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Ratowicach – 20.787 zł, 
− utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach – 28.000 zł, 
− na projekty dotyczące budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej – 

6.500 zł oraz budowy parkingu przy cmentarzu w Dobrzykowicach – 24.500 zł, 
− dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły podsta-

wowej w Ratowicach – 300.000 zł,  
− zabezpieczenie środków w kwocie 300.000 zł na zakup nieruchomości, 
− remont w świetlicy wiejskiej w Krzykowie – 30.000 zł, 
− zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Termomodernizacja re-

alizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica” otrzymanej  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.084 zł,  
w związku z rzeczywistym przedstawieniem kosztów związanych z termomodernizacją oraz 



zakwestionowaniem części wydatków w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. W rezultacie 
uległy zmniejszeniu całkowite koszty kwalifikowane, a zarazem zmniejszeniu uległa maksy-
malna kwota dotacji, która została przekazana na rachunek gminy przed złożeniem sprawoz-
dania końcowego. 
6.  Dokonano przesunięcia kwoty 190.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 

„Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” z wydatków w rozdz. 
80101 do rozdz. 60017 celem zapewnienia środków na budowę drogi dojazdowej do ze-
społu. 

7.  Dokonano przesunięcia kwoty 15.000 zł z dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na 
prace  
z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych w związku z rezygnacją z dofinansowania  
na budowę przepustów drogowych w wysokości 10.000 zł oraz 5.000 zł na budowę kanali-
zacji sanitarnej w Wojnowicach. 

8.  Dokonano przesunięcia kwoty 310.500 zł z wydatków na budowę chodników wzdłuż dróg 
wojewódzkich na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Dol-
nośląskiego w związku ze przesłanym porozumieniem wskazującym, że to województwo 
będzie wykonawcą przy realizacji zadania. 

9.  Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 507.030 zł (bieżące – 183.414 zł, majątkowe 
– 323.616 zł) w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług 
oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i 
podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, 
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny 
oraz zmniejszenia wydatków  
w kwocie 571.028 zł (bieżące – 321.215 zł, majątkowe – 249.813 zł). W 2018 roku zostaną  
wydatkowane pozostałe środki ze względu na zaktualizowany harmonogram i wtedy też 
możliwe będzie otrzymanie dotacji. 

10.  Dokonano zmniejszenia wydatków, m.in. : 
− w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim w związku z realizacją zadań wymagają-

cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szko-
łach podstawowych – 22.320 zł, 

− z odszkodowań za przejęte drogi – 350.000 zł, 
− z budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w kwocie 150.000 zł (kwota 

ta została przesunięta do realizacji w 2018 roku). 
11.  Dokonano przesunięcia wydatków między działami w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Czernicy. 
12.  Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego,  

w Ratowicach: 
      Plan po zmianach przedstawia się następująco: 

   - „Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Wieści Ratowickie" oraz domeny internetowej” –   
2.000,00 zł, 

   - „Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej” – 2.000,00 zł, 
   - „Zakup namiotu na imprezy plenerowe” – 3.000 zł. 
   - „Wydruk Kalendarza Ratowickiego” – 2.000,00 zł, 
   - „Organizacja imprez” – 7.342,01 zł, 
  - „Doposażenie świetlicy” – 4.000 zł, 
   - „Modernizacja boiska sportowego - zainstalowanie piłkochwytów” – 11.329 zł. 
 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 11 radnych,  2 radnych wstrzymało się od głosu, radny 
Piotr Zakręta był nieobecny na posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, radna Anna 
Andrusyn opuściła Komisję, nie brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do 
protokołu. 



6/ / zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.  
 
W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetu po 
dokonanych zmianach.  
Dochody: 
Oprócz zmian dochodów w 2017 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał zmieniających 
budżet jak również zarządzeniami Wójta zmniejszono w 2018 roku dochody bieżące o kwotę 
38.204,00 zł oraz zwiększono dochody majątkowe w kwocie 565.634 zł.  Zmiana ta dotyczy 
przeciągającej się procedury oceny wniosków w zadaniu „Zwiększenie dostępności i jakości 
elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla 
mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, 
Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” 
co spowodowało, że możliwość uzyskania środków na to zadanie przesunęła się do roku 2018.  
Wydatki: 
Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których 
mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w ramach przedsięwzięć zostały 
dokonane następujące zmiany: 

− „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” - przesunięto w ramach 
wydatków majątkowych kwotę 150.000 zł z roku 2017 do roku 2018; 

−  „Zwi ększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie 
otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych” – zmniej-
szono wydatki bieżące w 2017 roku o kwotę 321.215 zł, w wydatkach majątkowych nato-
miast zmniejszono w 2017 roku kwotę 249.812 zł a zwiększono wydatki majątkowe w 
2018 roku o kwotę 571.030 zł. Konieczność przesunięcia wydatków między latami spowo-
dowana była uzyskaniem dopiero w I kwartale 2017 roku informacji o zakwalifikowaniu 
wniosku na dofinansowanie. 

 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.  
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 13 radnych,  radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, radna Anna Andrusyn opuściła Komisję, nie 
brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu. 
 
7/ nadania Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach imienia Stulecia Odzyskania Niepodległości 
Polski 
 
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Nadanie imienia szkole należy do kompetencji 
organu prowadzącego. Zgodnie z §1 ust. 4 załącznika Nr 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  
publicznych szkół  (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.) imię szkole nadaje organ prowadzący 
szkołę, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
Uprawnione organy Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach, tj. Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodziców oraz Samorząd Uczniowski złożyły w dniu 24 kwietnia br. do organu prowadzącego 
wspólny wniosek o nadanie imienia szkole. Życzeniem społeczności Szkoły Podstawowej w 
Dobrzykowicach jest nadanie szkole imienia Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski, co zostało 
odzwierciedlone w uchwałach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach to placówka o długiej tradycji. Jej powstanie związane jest 
z przybyciem pierwszych Polaków po 1945 roku na ziemie odzyskane. W roku szkolnym 
2016/2017 społeczność szkolna podjęła działania zmierzające w kierunku nadania imienia szkole. 
Posiadanie imienia sprawia, że szkoła zyskuje tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół. 



Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach wkrótce będzie miała nową siedzibę. Oddanie nowej 
siedziby szkoły nastąpi w roku 2018. Jednocześnie na rok 2018 przypada stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Wybór takiego imienia szkoły wynika ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła  
w procesie przekazywania wiedzy o historii Polski i zachowywania pamięci o ludziach zasłużonych 
dla naszej ojczyzny. Jest również wyrazem wdzięczności dla wielu pokoleń Polaków walczących o 
niepodległość Polski. Szkoła podejmuje wiele działań, realizując ważny cel, jakim jest wychowanie 
uczniów w duchu patriotyzmu oraz przygotowywanie ich do pełnienia ważnych ról społecznych.  
Każdego roku z okazji Święta Niepodległości szkoła organizuje dla społeczności lokalnej uroczysty 
koncert patriotyczny. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych jest wyrazem hołdu, jaki uczniowie 
i cała społeczność lokalna składają bohaterom, którzy poprzez trud i poświęcenie zdobyli 
wymarzoną przez Polaków niepodległość. Tradycją szkoły stało się uczestnictwo w Dolnośląskim 
Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Nasi uczniowie, uzdolnieni muzycznie, prezentują tam 
pieśni i piosenki o tematyce wyrażającej miłość do ojczystego kraju, zdobywając szereg nagród i 
wyróżnień.   
Przyjęcie imienia Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski pozwoli szkole kontynuować 
działania wychowawcze w oparciu o następujące wartości: patriotyzm, uczciwość, poświęcenie, 
zaangażowanie społeczne, otwartość na potrzeby drugiego człowieka. W dzisiejszych czasach, 
kiedy często liczy się mieć, a nie być, potrzeba młodemu pokoleniu wzorców do kształtowania 
uczuć i postaw patriotycznych. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.  
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 13 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, radna Anna Andrusyn opuściła Komisję, nie 
brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
 
8/ zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu Gminy 
Czernica 
 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Rada gminy na podstawie art. 83 f ust. 1a pkt 5e 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. 
zm.) w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że usunięcie drzewa lub krzewu 
z terenu nieruchomości może nastąpić bez uzyskania zezwolenia dla innych drzew lub krzewów niż 
zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia z mocy ustawy. Zwolnienie z obowiązku uzyskania 
pozwolenia może nastąpić ze względu na cechy nieruchomości, jakim jest określone przeznaczenie 
nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z często zgłaszanymi problemami związanymi z 
rosnącymi na cmentarzach w bezpośrednim sąsiedztwie grobów drzewami, których korzenie oraz konary 
łamane przez silne wiatry niszczą nagrobki postanowiono przystąpić do podjęcia niniejszej uchwały, która 
zwalnia z uzyskania zgody na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości z przeznaczeniem w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod cmentarze.  Ponieważ art. 83 f ust. 1a pkt 5e 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. 
zm.) daje delegację do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew lub krzewów ze 
względu na określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2126) wskazuje, że cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, zwolnienie z uzyskania zgody na usunięcie drzewa lub krzewu z 
terenu nieruchomości z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
cmentarze nie da możliwości nadużyć dla innych podmiotów, gdyż cechy nieruchomości zostały 
jednoznacznie określone. Uchwała została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej na 



stronie internetowej www.bip.czernica.pl, a obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie przystąpienia 
do opracowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów z terenu Gminy Czernica zostało podane do publicznej wiadomości przez udostępnienie na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Czernica oraz w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu. Podczas trwania konsultacji 
nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do projektu uchwały. Wejście w życie uchwały nie spowoduje 
dodatkowych skutków budżetowych. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej 
uchwały.  
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, radny Piotr 
Zakręta był nieobecny na posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, radna Anna 
Andrusyn opuściła Komisję, nie brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do 
protokołu. 
 
9/ nadania nazwy ulicy „Jeszkowicka” w miejscowości Nadolice Wielkie 
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert 
Kropielnicki. Materialną podstawą do podjęcia niniejszego projektu jest przepis delegacyjny 
pomieszczony w art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami), gdzie: " Do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 , z późn. zm.), a także wznoszenia pomników; ". 
Natomiast co do stanowiska organu uchwałodawczego sołectwa, to w dniu 31.03.2017 roku zebra-
nie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie podjęło uchwałę nr 1/2017 w sprawie nadania działce 
nr 23, stanowiącej własność Gminy Czernica, nazwę: ulica Jeszkowicka. Uchwałę podjęto jedno-
głośnie. Nadanie nazwy ulicy służy zaprojektowaniu numeracji porządkowej nieruchomości oraz 
łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie. Projekt niesie za sobą skutek finansowy w postaci 
zakupu tabliczek z nazwą ulicy, na co są zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie gminy. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej 
uchwały.  
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 13 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, radna Anna Andrusyn opuściła Komisję, nie 
brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do protokołu. 
 
10/ nadania nazwy ulicy „Festynowa” w miejscowości Kamieniec Wrocławski 
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Robert 
Kropielnicki. Materialną podstawą do podjęcia niniejszego projektu jest przepis delegacyjny 
pomieszczony w art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami), gdzie: " Do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących 
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 , z późn. zm.), a także wznoszenia pomników; ". 
Natomiast co do stanowiska organu uchwałodawczego sołectwa, to w dniu 22.03.2017 roku zebra-
nie wiejskie sołectwa Kamieniec Wrocławski podjęło uchwałę nr 1/2017 w sprawie nadania działce 
nr 195, stanowiącej własność Gminy Czernica, nazwę: ulica Festynowa. 
Uchwałę podjęto większością głosów. Nadanie nowej nazwy ulicy służy zaprojektowaniu numera-
cji porządkowej nieruchomości oraz łatwiejszej komunikacji i orientacji w terenie. 



Projekt niesie za sobą skutek finansowy w postaci zakupu tabliczek z nazwą ulicy, na co są zabez-
pieczone środki w tegorocznym budżecie gminy. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Komisja Zagospodarowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej 
uchwały.  
Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 13 radnych, radny Piotr Zakręta był nieobecny na 
posiedzeniu Komisji, nie brał udziału w głosowaniu, radna Anna Andrusyn opuściła Komisję, nie 
brała udziału w głosowaniu. Projekt uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu. 
 

3. Sprawy różne. 
 
- Radna Iwona Fuchs zapytała na jakim etapie jest budowa kanalizacji w Chrząstawach – 
Wójt poinformował, że projektant nie dostarczył jeszcze dokumentacji pomimo ponagleń ze 
strony Urzędu Gminy. 
- Radna Katarzyna Moroz zapytała o odbiór budowy kanalizacji w Wojnowicach – Wójt 
poinformował, że odbiory są kończone a ewentualne poprawki są od razu wykonywane 
- Radna Magdalena Brandys  zapytała czy sołtysi są informowani o odbiorach – Wójt 
poinformował, że tak, radny Ryszard Wychudzki dodał, że sołtysi znajdują się w komisjach 
odbiorów i są informowani. 
- Radna Katarzyna Moroz zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy aby  
Komisje Wspólne i Sesje były zwoływane w godzinach pracy, prośbę również poparła radna 
Magdalena Brandys. 
- Radny Ryszard Wychudzki zaprosił wszystkich na Samorządowe Dni Sportu do Łan i na 
obchody 5 – lecia Zespołu Ludowego Gajkowianie 27 maja 2017 r. 
  
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos przybyłym mieszkańcom Gajkowa, w imieniu 
których wystąpił Pan Łukasz Cwojdziński odczytując sprzeciw związany ze złożonym 
wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki 354 dotyczącej 
przekształcenia działki na cele gospodarcze, a co za tym idzie zmianę przeznaczenia tej 
nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej na usługową jak we wniosku złożonym przez 
Inwestora. Przedmiot planowanej inwestycji „dom weselny” negatywnie wpłynie na mir 
domowy mieszkańców oraz znacząco obniży wartość okolicznych posesji. Należy również 
zwrócić uwagę na to, że na przedmiotowej działce zostało wyciętych ok. 100 brzóz, a 
sytuacja taka jest jedynie dopuszczalna w przypadku gdy nie jest to wycinka na cele 
prowadzonej działalności gospodarczej, co mieszkańcy poddają pod wątpliwość ponieważ 
na w/w działce planowana jest inwestycja. 

 
 

3. Na tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie Komisji o godz. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska  


