P r o t o k ó ł Nr VII/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczyli:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk

Sesję rozpoczęto o godz. 1507, a zakończono o godz. 1710
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia VII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1507 dokonał Przewodniczący Rady
Gminy, Pan Leszek Nowaczyk.
Do pkt. 2.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk stwierdził, że na 21 radnych na sesji obecnych jest
21 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał i rozstrzygnięć.
1.
2.
3.
4.
5.

lista obecności radnych – zał. nr 1
stwierdzenie kworum – zał. nr 2
lista obecności sołtysów – zał. nr 3
lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4
lista obecności gości – zał. nr 5

Do pkt. 3.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk odczytał porządek obrad w brzmieniu:
Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z VI sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
8. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo oraz
udzieleniu pomocy finansowej na ten cel. DRUK Nr 76
9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dopiewo terenu w rejonie ulicy Trzcielińskiej. DRUK Nr 77
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10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo, terenu w rejonie ulicy
Młyńskiej DRUK Nr 78
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w
drodze przetargu ograniczonego. DRUK Nr 79
12.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna Aleja we wsi Gołuski. DRUK Nr
80
13.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Truflowa we wsi Dopiewiec. DRUK Nr
81
14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Calineczki we wsi Dopiewiec. DRUK
Nr 82
15.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic Miodowa i Nektarowa we wsi Skórzewo.
DRUK Nr 83
16.Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy. DRUK Nr 84
17.Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. DRUK Nr 85
18.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/506/14 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Poznańskiemu na
wykonanie rozbudowy ul. Poznańskiej w miejscowości Skórzewo. DRUK Nr 86
19.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. DRUK Nr 87
20.Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28
lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2012-2026. DRUK Nr 88
21.Wolne głosy i wnioski.
22.Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna Aleja” we wsi Gołuski – istnieją już dwie
ulice z nazwą „Leśna”,
- wnioskuję o wycofanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Calineczki” we
wsi Dopiewiec – wnioskodawca wycofał wniosek.
- wnioskuję o dodanie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie przez Gminę Dopiewo aportu środków trwałych stanowiących rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Dąbrówce do Zakład Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Dopiewie.
Głosowanie zmiany porządku obrad – 21 głosów „za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z VI sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Wpłynęły drobne uwagi redakcyjne.
Protokół został przyjęty.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
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Sołtys Zakrzewa Pan M. Czekalski: droga serwisowa Zakrzewo – Dąbrowa – obecnie droga
jest robiona, ale nie przez las, dlaczego?
- droga Zakrzewo Sierosław – dojazd do działek gminnych, droga należy do Lasów,
- chcemy uczestniczyć w nazywaniu ulic, przynajmniej jeśli chodzi o Zakrzewo,
- uroczystość w Konarzewie z okazji Dnia Sołtysa, nie było wielu radnych, szkoda,
- wybory prezydenckie - otrzymujemy pliki ulotek i ogłoszeń – jako sołtysi mamy obowiązek
wywieszania w gablocie sołeckiej tylko obwieszczenia, a nie resztę dokumentów wyborczych
i promocyjnych.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: droga serwisowa – sprawdzimy dlaczego tak się to realizuje,
- droga dojazdowa do działek w Sierosławiu – podpisano umowę na dzierżawę terenu dla
przejazdu przez las, aby dojechać do nieruchomości, równolegle jest prowadzona procedura w
celu pozyskania drogi,
- wybory prezydenckie – komitety wyborcze prowadzą kampanię, sołtysi nie maja prawa
włączać się w te sprawy,
- uczestnictwo w czasie nadawania nazw ulic – proszę o jedno uzgodnione stanowisko
Państwa sołtysów, bo ostatnio był wniosek, aby Was wyłączyć z tej procedury.
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Pan A. Strażyński: przygotowujemy się do sesji w środę, gdzie najważniejszą rzeczą będzie
informacja/debata na temat prowadzenia polityki społecznej w Powiecie. Dość aktywnie
pracuje Komisja Rewizyjna, przygotowujemy się do wypracowania wniosku absolutoryjnego.
Do pkt. 7.
Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
Wójt Gminy Pan Adrian Napierała przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy
sesjami Rady Gminy Dopiewo.
Sprawozdanie z działalności Wójta radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.
Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji.
Do pkt. 8.
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo oraz
udzieleniu pomocy finansowej na ten cel.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że środki finansowe na realizację programu likwidacji
wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego pochodzą z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetu powiatu oraz budżetu gminy. W 2015 r. planuje
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się , iż koszty związane likwidacją wyrobów zawierających azbest realizowane będą w 100%
z w/w źródeł, tj. bez udziału finansowego wnioskodawców.
W wyniku analizy wykorzystanych w ubiegłych latach środków finansowych przeznaczonych
na realizację w/w programu proponuje się aby tegoroczny udział Gminy Dopiewo w
finansowaniu tego programu wyniósł 30.000 zł. Szczegółowe zasady rozliczania środków
określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą a Powiatem Poznańskim. Podpisanie
porozumienia z Powiatem Poznańskim wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę
Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/76/15 w
sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo oraz udzieleniu pomocy finansowej na ten
cel.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: proszę zasygnalizować ten temat w lokalnej
prasie.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dopiewo terenu w rejonie ulicy Trzcielińskiej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że celem planu jest stworzenie nowego terenu
inwestycyjnego dla rozwoju firmy, która działa w sąsiedztwie ul. Trzcielińskiej. Komunikacja
będzie przebiegać od strony od ul. Trzcielińskiej, teren przeznaczony pod magazyny, składy
itp.
Autopoprawki:
- § 8 ust. 1 pkt 2 lit c otrzymuje brzmienie: „zapewnić minimum 3 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej związanej z prowadzoną
działalnością usługową i produkcyjną lub na 10 zatrudnionych oraz zapewnić odpowiednią
ilość stanowisk dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
- § 12 pkt 2 – skreśla się „z drogi”, gdyż zostało dwa razy zapisane,
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/77/15 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo
terenu w rejonie ulicy Trzcielińskiej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo, terenu w rejonie ulicy
Młyńskiej
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w obszarze objętym opracowaniem znajdują się tereny
w części wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę mieszkaniową, częściowo już zabudowane w oparciu o decyzje o warunkach
zabudowy, w części stanowiące korytarz ekologiczny wzdłuż cieku wodnego. Przedmiotowe
opracowanie ma na celu ustalenie zasad zainwestowania tych terenów, poprzez określenie
wskaźników zabudowy, wprowadzenie układu komunikacyjnego i wskazanie terenów pasa
ochronnego wzdłuż cieku wodnego. Tereny te leżą w pobliżu ul. Młyńskiej w Konarzewie.
Działka nr 336 jest działką gminną, na której można rozważyć umiejscowienie drogi.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Bartkowiak: czy rysunek planu był konsultowany z mieszkańcami?
Pan R. Hemmerling: temat był konsultowany, sam wniosek wpłynął od mieszkańców, ale na
pewno teren zalewowy zostanie wyznaczony.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/78/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Konarzewo, terenu w rejonie ulicy Młyńskiej
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w
drodze przetargu ograniczonego.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/366/01 Rady
Gminy Dopiewo z 29 października 2001r. działka położona w Dąbrowie, oznaczona numerem
ewidencyjnym 415/2 przeznaczona jest pod tereny urządzeń infrastruktury-stacje
transformatorowe (EE). Enea Operator Sp. z o.o zwróciła się z wnioskiem o wykup w/w
nieruchomości na, której zaprojektowane są urządzenia energetyczne przez Spółkę.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/79/15 w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
ograniczonego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dopiewo aportu
środków trwałych stanowiących rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce do
Zakład Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Dopiewie.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Pan A. Napierała, który poinformował, że Spółka
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, która została zawiązana
w celu prowadzenia działalności komunalnej, w szczególności w zakresie doprowadzania
wody i oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami na terenie Gminy Dopiewo. Celem
realizowania zadań własnych Gminy wskazane jest zatem przekazanie Spółce stanowiącej
własność gminy środków trwałych, które związane są integralnie z przedmiotem działalności
Spółki powołanej przez Gminę Dopiewo.
Na stanie majątku Gminy Dopiewo znajduje się nadal nieruchomość oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka o nr 147/4 o pow. 0,8893 ha, obręb Dąbrówka, objęta księgą wieczystą
nr PO1P/00221727/1 Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, zabudowana oczyszczalnią
ścieków.
Z uwagi na fakt, iż wymieniona powyżej Spółka posiada w swoim majątku sieci wodnokanalizacyjne oraz inne obiekty związane z m.in. oczyszczaniem ścieków, w tym
oczyszczalnię ścieków w Skórzewie i zajmuje się na terenie Gminy Dopiewo eksploatacją i
konserwacją tych sieci i obiektów, wskazane jest przekazanie opisanej nieruchomości do
majątku Spółki.
Poprzez dokonanie aportu zwiększony zostanie kapitał Spółki. Podwyższenie kapitału
zakładowego nastąpi przez utworzenie nowych udziałów w Spółce, które zostaną objęte w
całości przez Gminę Dopiewo, będącą jedynym wspólnikiem Spółki. Objęcie nowych
udziałów w Spółce przez Gminę stanowi dla niej podstawową korzyść. Przede wszystkim
jednak wniesienie wkładu niepieniężnego związane jest z realizacją funkcji, do których
Spółka została powołana. Zasadne i celowe jest zatem przenoszenie do Spółki majątku
związanego ściśle z realizacją wskazanych powyżej funkcji. Gmina Dopiewo powołując do
życia spółkę komunalną zdecydowała o przekazaniu pewnego obszaru swojej aktywności
realizowanej na rzecz społeczności lokalnej, osobie prawnej powiązanej z uwagi na 100%
udział w kapitale zakładowym. Podjęcie tej decyzji oznacza, iż zasadne jest wyposażanie
Spółki w majątek pozwalający na pełną obsługę realizowaną przez Spółkę komunalną w
zakresie prowadzonej działalności.
Gmina wybudowała oczyszczalnię, o której mowa w uchwale z własnych środków oraz ze
środków zewnętrznych, które mają służyć wykonywaniu zadań własnych Gminy.
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Łączna wartość wnoszonego majątku wynosi 14.369.000 zł netto (słownie: czternaście
milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy), w tym wartość gruntu wynosi 1.099.890 zł
(słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).
Autopoprawka: z tytułu proszę wykreślić wyrazy: „środków trwałych stanowiących
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ostrowski: wnosimy aportem pewne rzeczy do ZUK-u w celu odzyskania VAT-u. W
takim razie czy możemy w uchwale zawrzeć roboty drogowe, które będą wykonywane?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: to wszystko zostało już wykonane.
Radny Ostrowski: czy kwota ponad 14 000 0000 zł to kwota wykonanych prac, czy wartość
majątku w tej chwili?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wartość majątku w tej chwili.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr VII/80/15 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dopiewo
aportu do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Dopiewie.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Truflowa we wsi Dopiewiec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewiec w
rejonie ulicy Wierzbowej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Właściciel działki wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy
Truflowa na działce o numerze ewidencyjnym 46/24 i działce o numerze ewidencyjnym
46/35. Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała
Rady Gminy Dopiewo Nr IX/91/03 z dnia 26.05.2003r. z przeznaczeniem pod drogę
dojazdową K-D. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/81/15 w
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sprawie nadania nazwy ulicy Truflowa we wsi Dopiewiec.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic Miodowa i Nektarowa we wsi Skórzewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Skórzewie zostały
wydzielone działki pod drogi wewnętrzne zgodnie z obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LXVIII/462/14 z dnia 26.05.2014r. W
związku z planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazw
drogom wewnętrznym. Właściciel działek w Skórzewie wystąpił z wnioskiem o nadanie
nazwy w/w ulic. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Autopoprawka: w § 1 ust. 1 słowo „Palędzie” zmienia się na „Skórzewo”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/82/15 w
sprawie nadania nazw ulic Miodowa i Nektarowa we wsi Skórzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: z dniem 31 maja br. Pan Piotr Łoździn przestaję być
skarbnikiem Gminy Dopiewo. Dziękujemy mu za dotychczasową współpracę i życzymy
sukcesów zawodowych w przyszłości.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poinformował, że z bólem Rada przyjmuje tą
zmianę, ale wiedzieliśmy o tym od początku. Dziękujemy Panu za dotychczasową
współpracę.
Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn: dziękuję Państwu za współpracę i proszę zagłosować na
„tak”.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr VII/83/15 w sprawie odwołania skarbnika gminy.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
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Do pkt. 16.
Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn: z dniem 1 czerwca br. rekomendujemy Państwu na
stanowisko Skarbnika Gminy Panią Małgorzatę Mazurek, obecnie pracownika Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Pani M. Mazurek: mieszkam w Kamieńcu, gmina Kamieniec. Swoją pracę zawodową
zaczęłam w Urzędzie Gminy w Kamieńcu, później w zakładzie komunalnym w Kamieńcu.
Następnie powrót do Urzędu Gminy do wydziału finansów. Obecnie pracuję w wydziale
kontroli finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/84/15 w
sprawie powołania skarbnika gminy.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/506/14 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Poznańskiemu na
wykonanie rozbudowy ul. Poznańskiej w miejscowości Skórzewo.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który poinformował, że w
uchwale zaktualizowano wysokość pomocy finansowej po przeprowadzonym przetargu przez
Powiat Poznański. Pomoc będzie wynosić 1 100 000 zł.
Autopoprawka: w § 1 słowo „Działkowej” zamienia się na „Zakręt”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/85/15 w
sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/506/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie rozbudowy ul.
Poznańskiej w miejscowości Skórzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
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Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn przedstawił następujące zmiany:
Dochody:
- Rozdział 85228 - dokonano przesunięcia między paragrafami.
Wydatki:
- Rozdział 60014 – zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę
ul. Poznańskiej w Skórzewie do ulicy Zakręt o kwotę 400 000 zł,
- Rozdział 75001 – zwiększono wydatki na realizację projektu „Zaufany Urząd – partnerstwo
na rzecz informatyzacji” o kwotę 10 370 zł,
- Rozdział 75023 – przesunięto z inwestycji na zadania bieżące wydatki w kwocie 37 000 zł
na realizację projektu „Wdrożenie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”,
- Rozdział 75818 – zmniejszono rezerwę majątkową na wydatki sołeckie o kwotę 293 400 zł,
- Rozdział 80101 –zwiększono o kwotę 250 000 zł wydatki na realizację zadania „Dąbrówka
rozbudowa Szkoły Podstawowej”,
- Dział 851 i 854 – dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektora OPS,
- Rozdział 92695 – zwiększono o kwotę 80 000 zł wydatki na realizację zadania „Konarzewo
budowa boiska wielofunkcyjnego”.
Pozostałe zmiany wynikały z wprowadzenia wydatków zgodnie z wnioskami sołtysów i rad
sołeckich w ramach wydzielonych na 2015 r. środków dla sołectw.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/86/15 w
sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015 r. w
sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Do pkt. 19.
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28
lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2012-2026.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że
wprowadzono zmiany zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Ponadto dokonano zmian w
przedsięwzięciach według załącznika nr 2 do uchwały, dodano m.in. zadania: wykonanie i
pielęgnacja terenów zielonych – realizacja dwuletnia, budowa komisariatu w Dopiewie –
1 200 000 zł. Zwiększamy o 80 000 zł nakłady na budowę boiska w Konarzewie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Bartkowiak: dlaczego zwiększamy środki o 80 000 zł na boisko w Konarzewie?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: inwestycja była niedoszacowana, zakres się nie zmienił.
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Kwota wynika z rozstrzygnięcia przetargu.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/87/15
zmieniającą Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2026.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Do pkt. 20.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Strychalski: wykaszanie rowów przy posesjach – do kogo należy pielęgnacja rowu?
- proszę aby Rada Gminy podjęła stanowisko wyrażające sprzeciw przesiadania się kibiców
na stacji Palędzie udających się na mecze Lecha Poznań.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wykaszanie rowów – jeżeli rów jest w pasie drogi to jego
wykoszenie leży to gestii gestora drogi, w zabudowie gdzie są rowy odparowujące –
wykaszanie jest po stronie mieszkańców,
- przesiadanie się kibiców – Z-ca Wójta skierował pismo w tej sprawie do Komendanta
Miejskiego Policji, do wiadomości Wojewody – ten dworzec został wyznaczony poza nami,
nie mamy na to wpływu. Argument – do tej pory kibice przesiadali się na dworcu Starołęka ,
który obecnie jest w remoncie. Proponowaliśmy także dworzec na Woli, ale z niego mogli by
korzystać tylko kibice z północy Polski.
Radny Strychalski: czy w przypadku rowu w pasie drogowym gminnym jest możliwość jego
zdrenowania, aby woda tamtędy odpływała?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: każdy rów trzeba traktować indywidualnie, przy ciekach
przepływowych można rozważyć ich zasypanie, ale to jest inwestycja, która kosztuje.
Radna Kwaśnik: chcę podziękować straży gminnej za pomoc przy zabezpieczeniu imprez
odbywających się w sołectwie,
- park w Więckowicach, który odzyskano – chodzi o ogrodzenie kamienne, jest ono w złym
stanie, właściciel nie przebywa na terenie Polski, jest to przy drodze powiatowej.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: możemy wystosować pismo do właściciela, albo powiadomić
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o tym, że płot grozi katastrofą i jest
niebezpieczny.
Radny Dorna: chcę podziękować za interwencję w sprawie posprzątania terenu SKR w
Zakrzewie, już widać postępy.
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- nazwy ulic – droga prywatna – wnioskuje właściciel, droga gminna – powinna być opinia
właściwej rady sołeckiej, przynajmniej takie jest moje zdanie.
Radny Bartkowiak: ul. Wyzwolenia w Dopiewie przy sklepie DINO – zapadnięta studzienka
telekomunikacyjna, tworzą się zastoiny wodne – sprawa się powtarza od wielu lat. Proszę
zobowiązać odpowiednie instytucje do właściwej naprawy.
- proszę o odmalowanie istniejących pasów na drogach gminnych,
Wójt Gminy Pan A. Napierała: studzienka, częstotliwość napraw jest dosyć duża, ale
skierujemy pismo do Telekomunikacji o wymianę studni.
Radny Dziembowski: czy wiadomo coś w kwestii objazdu ul Poznańskiej w Skórzewie?
- skieruję pismo mieszkańców z ul. Runa Leśnego w Skorzewie o zamontowanie
dodatkowego progu zwalniającego na ul. Truskawkowej.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: nie ma jeszcze harmonogramu objazdu jak będzie zamieścimy
go na stronie internetowej, próg – proszę od razu w piśmie o wskazanie jego lokalizacji.
Radny Nnorom: wyścigi na ul. Komornickiej – proszę ponownie o interwencję w tej sprawie.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ul. Komornicka jest dość mocno uczęszczana, możemy
zastosować znaki: jedź wolno – pył i kurz, ale to nie załatwia sprawy. Zwróciliśmy się do
firmy Nickel o przekazanie projektu drogi, ale na razie developer jeszcze tego nie uczynił.
Możemy jeszcze od czasu do czasu ustawić na ulicy straż gminną.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: proszę, aby po sesji radni z Komisji Statutowej
wyznaczyli termin posiedzenia Komisji,
- przedstawiciel GOSiR prosi o pozostanie po sesji sołtysów w sprawie turnieju sołectw,
- kończy się kwiecień – przypominam o złożeniu oświadczenia majątkowego w terminie do
30 kwietnia br.
Do pkt. 22.
Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia VII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 18 załączników.
Protokół zawiera 12 stron, ponumerowanych od 1 do 12.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 150427_VII.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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