P r o t o k ó ł Nr VIII/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 25 maja 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk

Sesję rozpoczęto o godz. 1507, a zakończono o godz. 1610
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia VIII 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
19 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał i rozstrzygnięć.
1.
2.
3.
4.

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

Do pkt. 3.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk odczytał porządek obrad w brzmieniu:
Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z VII 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 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr
V/45/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z
o.o. Dopiewiec (Dz. Nr 202). DRUK Nr 88
9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków
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częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
DRUK Nr 89
10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie geodezyjnym Gołuski terenu w rejonie ulicy Szkolnej. DRUK Nr 90
11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Dopiewo na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019.
DRUK Nr 91
12.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Palędzie, rejon ul. Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 70/6, 70/7, 70/8,
70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 71/1, 73/2,
73/3, 73/4, 73/5, 74, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oraz części
działki nr ewid. 43/2. DRUK Nr 92
13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Zakrzewo i Dąbrowa, terenu w
rejonie ulicy Piaskowej i trasy ekspresowej S11. DRUK Nr 93
14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski, terenu w rejonie autostrady
A2 oraz ulic Szkolnej, Starowiejskiej i Lipowej. DRUK Nr 94
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: wycofuję z porządku obrad sesji projekt uchwały w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Palędzie, rejon ul. Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11,
70/12, 70/13, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 71/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74,
75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oraz części działki nr ewid. 43/2.
Państwo radni na wspólnym posiedzeniu komisji uwzględnili uwagę do planu, która wymaga
ponownego jego wyłożenia.
- wycofuję z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Zakrzewo i
Dąbrowa, terenu w rejonie ulicy Piaskowej i trasy ekspresowej S11. Na wspólnym
posiedzeniu komisji przegłosowano wniosek dotyczący rozszerzenia opracowania planu.
Nowy projekt zostanie Państwu przedstawiony na posiedzeniu komisji w czerwcu.
Czy są inne uwagi lub wnioski do porządku obrad? Nie widzę.
Głosowanie zmiany porządku obrad – 19 głosów „za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu VII 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.
Uwagi nie wpłynęły.
Protokół został przyjęty.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
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Sołtys Gołusek Pan T. Plenzler: chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół: w decyzjach o
warunkach zabudowy Urząd zawiera zapisy, że w sąsiedztwie znajdują się gospodarstwa, na
których są hodowane zwierzęta, a w planach te zapisy nie są ujmowane, co rodzi później
konflikty społeczne,
- w planach brakuje także zapisów, że dane przedsięwzięcie należy uzgodnić ze spółką
wodną, w decyzjach o warunkach zabudowy są te zapisy.
- chodnik w Gołuskach – kiedy nastąpi wykoszenie – droga powiatowa?
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Pan T. Łubiński: chcę poinformować, że zarząd otrzymał
absolutorium bez żadnego głosu sprzeciwu,
- koszenie rowów przy drogach powiatowych zaczęło się we wtorek w tym tygodniu.
Pan A. Strażyński: z posiedzenia ostatniej sesji Rady Powiatu wycofano projekt uchwały w
sprawie ruchu motorówkami po j. Niepruszewskim. Tematem będzie się jeszcze zajmować
Komisja Ochrony Środowiska.
O godz. 15.20 na posiedzenie sesji przybyła Pani M. Jamont. Aktualny stan obecności wynosi
20 radnych.
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 5 do protokołu sesji.
Do pkt. 8.
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr
V/45/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z
o.o. Dopiewiec (Dz. Nr 202).
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Pan A. Napierała, który poinformował, że w dniu
12 lutego 2015 r. podjęto przedmiotową uchwałę, w której popełniono oczywisty błąd
pisarski, błędnie wpisując nr księgi wieczystej. Obecnie ten numer został skorygowany.
Przed sesją otrzymali Państwo nowy druk projektu uchwały, gdzie skorygowano błędy
redakcyjne w uzasadnieniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła
sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
Dopiewo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.
202).

Uchwałę Nr VIII/88/15 w
Nr V/45/15 Rady Gminy
na ustanowienie odpłatnej
Z o.o. Dopiewiec (Dz. Nr

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Cz. Leciejewska,
która poinformowała, że niniejsza uchwała precyzyjnie określa szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich
pobierania. Wskazuje sposób ustalenia i wysokość kosztu usługi opiekuńczej i
specjalistycznej usługi opiekuńczej poprzez podanie, że koszt jednej godziny usługi
opiekuńczej wynosi 12,00 zł brutto, a specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 16 zł brutto.
Powyższe usługi świadczone są nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie
przekracza 542 zł, a osoby w rodzinie kwoty 456 zł. Odpłatnie świadczone są usługi jeśli
dochód osoby samotnej lub w rodzinie przekracza kryteria określone w § 4 ust. 4 powyższej
Uchwały.
Natomiast §5 precyzuje przesłanki do częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia
opłat za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Przed sesją dostarczono Państwu nowy projekt zgodnie z sugestiami na wspólnym
posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/89/15 w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie geodezyjnym Gołuski terenu w rejonie ulicy Szkolnej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
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Hemmerling, który poinformował, że celem planu jest stworzenie nowych terenów pod
aktywizację gospodarczą w pobliżu trasy S-11. Obszar obejmuje około 13 ha.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/90/15 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym
Gołuski terenu w rejonie ulicy Szkolnej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Dopiewo na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) organ
wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza gminny program
ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach o
których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Realizacja polityki ochrony
środowiska ma na celu stworzenie niezbędnych warunków do ochrony środowiska, zgodnie z
zasadną zrównoważonego rozwoju.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, późn. zm.) projekt Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2016-2019 został zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Poznańskiego.
Natomiast zgodnie z art. 30, art. 39 i art. 54 ust 1 i 2 ustawy 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z
poźń. zm.) dla ww. projektów dokumentów została przeprowadzona strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko, w trakcie której zapewniony został udział społeczeństwa.
Opracowany program ochrony środowiska stanowi aktualizację Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2012-2015.
Dokument ma istotne znaczenie w temacie dofinansowania zewnętrznego różnych
przedsięwzięć, których jeżeli nie ma w programie to z dofinansowaniem może być kłopot.
Podczas posiedzenia komisji przedstawiony projekt miał wiele drobnych usterek, na
dzisiejsze posiedzenie dokument został poprawiony przez Panie projektantki.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/91/15 w
sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata
2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski, terenu w rejonie autostrady
A2 oraz ulic Szkolnej, Starowiejskiej i Lipowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Gołuski, terenu w rejonie autostrady A2 oraz ulic Szkolnej,
Starowiejskiej i Lipowej ma na celu stworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz układu
komunikacyjnego. Układ ten ma zapewnić dobrą obsługę dla nowych terenów
inwestycyjnych, jednocześnie zabezpieczając mieszkańców miejscowości przed nadmiernym
ruchem pojazdów ciężarowych. Planowane rozwiązania będą zgodne z przyjętymi
kierunkami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dopiewo.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/92/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Gołuski, terenu w rejonie autostrady A2 oraz ulic Szkolnej, Starowiejskiej i
Lipowej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
O godz. 16.00 na posiedzenie sesji przybył Pan M. Ostrowski. Aktualny stan obecności wynosi
21 radnych.
Do pkt. 13.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Moskalik: kiedy będą malowane pasy na drogach gminnych?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: na przełomie czerwca i lipca br.
Radny Moskalik: słup przy szkole podstawowej w Skórzewie – zarwany chodnik – proszę
ponownie o interwencję.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: w tej sprawie była udzielana odpowiedź.
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Radny Strychalski: jeden z mieszkańców wnioskuje o ustawienie kosza na śmieci na
krzyżówce przy wjeździe na rampę kolejową w Palędziu (skręt z ul. Pocztowej).
Radny Bartkowiak: firma wykonująca Gimnazjum zniszczyła chodnik przy ul. Sokołów w
Dopiewie.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: już to zgłoszono wykonawcy.
Radny Kopystecki: ul. Wiśniowa w Skórzewie – na jakim etapie jest projekt ?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: projekt wykonawczy nie jest na żadnym etapie, bo kilka
działek nie ma uregulowanych spraw własnościowych, pozyskujemy te działki w trybie
zasiedzenia.
Radny Kopystecki: proszę o przekazanie mi informacji o rozstrzygnięciu tej sprawy.
Radna Walich: dziękuję Urzędowi za odpowiedzi na pytania, ale chce przekazać pismo
mieszkańca Skórzewa z ul. Wesołej z dnia 5 sierpnia 2013 r., na które nie udzielono
odpowiedzi.
Radny K. Dorna: problem z chuliganami – upatrzyli sobie szkołę w Dąbrowie – proszę o
pomoc i interwencję.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wiem, że Pan Sołtys już to nam zgłaszał, straż gminna
patrolowała ten teren, ale Policja takiego zgłoszenia nie odnotowała. Jeżeli Państwo tego
oficjalnie nie zgłosicie to Policja nie podejmie interwencji.
Radna Kwaśnik: podobna sytuacja miała miejsce w Więckowicach – nikt z Policji nie
wystąpił o nagranie z monitoringu.
Do pkt. 14.
Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia VIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 10 załączników.
Protokół zawiera 7 stron, ponumerowanych od 1 do 7.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 150525_VIII.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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