P r o t o k ó ł Nr IX/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczyli:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziembowski

Sesję rozpoczęto o godz. 1507, a zakończono o godz. 1830
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia IX 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
20 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 pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 3
lista obecności sołtysów – zał. nr 4
lista obecności gości – zał. nr 5

Do pkt. 3.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk odczytał porządek obrad w brzmieniu:
Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z VIII sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
8. Procedura w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo:
• Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za
2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.,
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• Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania
budżetu Gminy za 2014 rok,
• Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
• Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2014 rok,
• Dyskusja,
• Głosowanie w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2014 rok oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie w sprawie sprawozdania
finansowego za 2014, DRUK 93
• Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie
podjęcia Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2014 rok. DRUK
94
9. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
DRUK 95
10.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
DRUK 96
11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Dopiewo. DRUK 97
12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakrzewo (dz. nr 132/9). DRUK
98
13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. DRUK 99
14.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dopiewo terenu w rejonie ulic Łąkowej i Wyzwolenia, działka nr ewid. 738/14.
DRUK 100
15.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie geodezyjnym Gołuski, terenu w rejonie ulicy Dopiewskiej. DRUK 101
16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Zakrzewo i Dąbrowa, terenu w rejonie
ulic Piaskowej, Zachodniej, Owsianej, Żytniej i Granicznej, wzdłuż drogi ekspresowej S11.
DRUK 102
17.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulic Wyzwolenia i
Kolejowej. DRUK 103
18.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Baśniowa we wsi Dopiewiec. DRUK 104
19.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznikowa we wsi Dopiewiec.
DRUK 105
20.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Miła we wsi Dopiewiec. DRUK 106
21.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Irlandzka we wsi Zakrzewo. DRUK 107
22.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 108
23.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 109
24.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy
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Dopiewo. DRUK 110
25.Wolne głosy i wnioski.
26.Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy Dopiewo.
O godz. 15.10 na posiedzenie sesji przybył Pan J. Strychalski. Aktualny stan obecności wynosi
21 radnych.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji
następujących projektów:
- w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznikowa we wsi Dopiewiec. DRUK 105
- w sprawie nadania nazwy ulicy Miła we wsi Dopiewiec. DRUK 106
- w sprawie nadania nazwy ulicy Irlandzka we wsi Zakrzewo. DRUK 107
Powyższe jest konsekwencją głosowania podczas wspólnego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: wnioskuje o dodanie do porządku obrad sesji
następujące projekty, które omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji:
- w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn.
„Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego
Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu
lokalnych więzi społecznych”. DRUK 111
- w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w
zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. DRUK 112
- w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/15 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych, DRUK 113
- w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w
rejonie ul. Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr
ewidencyjnych 585/1 i 585/2. DRUK 114
- w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa w miejscowości
Dopiewo. DRUK 115
Pierwsze cztery punkty, które proponuję dodać do porządku obrad były omawiane na
wspólnym posiedzeniu komisji, ostatnia uchwała jest wynikiem rozpatrzenia protestu przez
Komisję Rewizyjną w dniu dzisiejszym.
Czy są inne uwagi lub wnioski do porządku obrad? Nie widzę.
Głosowanie zmiany porządku obrad – 21 głosów „za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu VIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z VIII sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Uwagi nie wpłynęły.
Protokół został przyjęty – 21 głosów „za”.
3

Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Sołtys Gołusek Pan T. Plenzler: czy sołtysi nie będący radnymi mogą także otrzymywać
sprawozdanie z działalności Wójta?
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: myślę, że nie będzie z tym problemu.
Sołtys Skórzewa Pan W. Moskalik: czy drzewa na ul. Poznańskiej w Skórzewie pozostaną w
obecnej formie?
Wicestarosta Pan T. Łubiński: one są chronione.
Pan W. Moskalik: ale połowa tych drzew jest suchych, proszę o rozważenie dalszych kroków.
Sołtys Dopiewa Pan T. Bartkowiak: mieszkańcy ul. Ogrodowej w Dopiewie pytają czy będą
progi zwalniające przed oddaniem tej ulicy?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: progi nie są przewidziane. Poza tym nikt ich nie chce przed
swoją posesją.
Radny Bartkowiak: przed oddaniem ul. Ogrodowej w Dopiewie do użytkowania wnioskuję o
ustawienie znaku: zakaz zatrzymywania i postoju po stronie chodnika,
- Panie starosto proszę rozważyć ustawienie znaków ograniczenia prędkości do 20km/ha w
Podłozinach, za torami.
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Pan T. Łubiński: wprowadziliśmy do budżetu nowe
zadanie: ul. Dopiewska w Konarzewie – projekt,
- w ramach „schetynówek” planuje się realizację drogi Rozalin – Więckowice.
Radny Jazy: cieszymy się, że jest projekt na ul. Dopiewską, a kiedy realizacja?
Pan T. Łubiński: tego nie odpowiem w tym momencie.
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.
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Do pkt. 8.
Procedura w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo:
• Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za
2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek poinformowała, że budżet Gminy Dopiewo został przyjęty
uchwałą Nr LX/407/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2014 rok. Budżet po zmianach dokonanych w
trakcie roku wyniósł:
- dochody – 76.571.487,94 zł
- wydatki – 81.383.618,94 zł
- deficyt – 4.812.131 zł
- przychody – 9.960.000 zł
- rozchody – 5.147.869 zł
Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 77.699.961,73 zł, tj. 101,47% planu;
dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.292.057,30 zł, tj.: 100,70% planu.
Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 78.147.385,76 zł, tj. 96,02% planu;
wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 17.696.791,17 zł, tj.: 94,72% planu.
Przychody Gminy wyniosły 9.880.000 zł, w tym:
1) emisja obligacji komunalnych – 3.000.000 zł;
2) pożyczka z WFOŚiGW – 2.680.000 zł;
3) kredyt – 4.200.000 zł.
Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie
5.147.869,11 zł.
Deficyt wyniósł 447.424,03 zł.
Zadłużenie Gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 39.561.399 zł, z tego:
1) kredyty długoterminowe – 14.501.590 zł;
2) obligacje komunalne – 19.900.000 zł;
3) pożyczki – 5.159.809 zł.
Łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła
6.490.102,58 zł, co stanowi 8,35% dochodów ogółem, przy dopuszczalnym wskaźniku
spłaty zobowiązań w 2014 r. 17,97%.
Należności Gminy, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27s, na koniec 2014 r. wyniosły
4.877.196,93 zł, w tym zaległości 3.820.859,65 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków lokalnych w 2014 r. wysłano 3311
upomnienia na kwotę 1.988.544,42 zł oraz wystawiono 1444 tytułów wykonawczych
na kwotę 480.514,48 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności wystosowano 5 wniosków
o dokonanie wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 46.301,27 zł oraz wystosowano
2 wnioski o wpis zastawu skarbowego na kwotę 5.766,2 zł.
Zobowiązania Gminy, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, na koniec 2014 r. wyniosły
3.245.269,31 zł, w tym z tytułu:
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1) wynagrodzeń i pochodnych (przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego) –
1.813.615,63 zł,
2) inwestycji – 1.225.394,76 zł (zobowiązania zaciągnięte na podstawie upoważnienia
wynikającego z wieloletniej prognozy finansowej).
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. nabyto 34,7931 ha gruntów o wartości
8.000.882,05, a sprzedano 1,6817 ha gruntów o wartości 103.893 zł.
Gmina posiada 100% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o. w Dopiewie o
wartości udziałów na dzień 31.12.2014 r. 41.470.500,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 roku wraz z informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Ponadto Rada poprzez Komisję Rewizyjną dokonała szczegółowej analizy sprawozdania
finansowego obejmującego:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilansu obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych,
- łączne zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w
funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
Sprawozdanie finansowe stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
•

Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta
Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr SO-0954/20/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Dopiewo za
2014 rok. Opinia jest pozytywna.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
•

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani A.
Kwaśnik, która poinformowała, że Komisja nie wnosi uwag do wykonania budżetu zarówno
po stronie dochodów jak i wydatków. Zastrzeżenia komisji budzi natomiast: wysoka kwota
przeterminowanych należności Gminy, brak wystarczających działań windykacyjnych,
nierealność planowanych niektórych źródeł dochodów, w szczególności ze sprzedaży mienia i
brak bieżącej aktualizacji planu dochodów, planowanie wydatków majątkowych – brak
możliwości wykonania zadań i liczne zmiany wydatków na zadania majątkowe w trakcie
roku, nie rozliczenie otrzymanej od Gminy Stęszew dotacji, czego konsekwencją była zapłata
w 2015 r. odsetek, liczba spraw sądowych o odszkodowania, nałożona na Gminę kara za
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nienależnie pobierane darowizny, zasadność niektórych wydatków na promocję np. na
materiały promocyjne, czy organizację imprez.
Komisja pozytywnie ocenia pozyskanie dotacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz
budowę kanalizacji sanitarnej.
Zdaniem Komisji szczególnie istotne dla prawidłowego wykonania budżetu za 2014 r. były
działania podjęte w miesiącu grudniu umożliwiające właściwe i bezpieczne dla Gminy
zakończenie roku, w tym w zakresie: przesunięcia realizacji części zobowiązań na 2015 r.,
podjęcia rozmów z wykonawcami co do terminów płatności, podjęcia działań mających na
celu przekazanie jeszcze w 2014 r. dotacji zewnętrznych i pożyczki z WFOŚiGW,
przygotowania zmiany uchwały budżetowej urealniającej planowane dochody i wydatki, jak
również eliminującej nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji budżetowej.
Biorąc pod uwagę powyższe uwzględniając przedstawione przez Skarbnika Gminy
dokumenty do kontroli i udzielone wyjaśnienia, mimo wskazanych zastrzeżeń, postanawia się
zaopiniować wykonanie budżetu roku 2014 pozytywnie i występuje się z wnioskiem do Rady
Gminy o udzielenie absolutorium.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
“za” udzieleniem absolutorium 5 głosów,
“przeciwko” udzieleniu absolutorium 0 głosów,
“wstrzymujących się” 0 głosów.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
•

Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2014 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani A. Kwaśnik odczytała Uchwałę Nr SO0955/56/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Dopiewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo absolutorium za 2014 rok. Skład
Orzekający stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej został uzasadniony.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
•

Dyskusja.

Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania lub
niejasności? Stwierdzam, że na powyższy temat rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu
komisji, nie dziwię się, że nie ma tutaj żadnych głosów.
•

Głosowanie w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2014 rok oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie w
sprawie sprawozdania finansowego za 2014

Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: czy wszystko jest jasne? Ta uchwała będzie
wynikowa.
Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014. Kto z
Państwa radnych jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 r. proszę o głosowanie przez podniesienie ręki.
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Wynik Głosowania - w obecności 21 radnych, 21 głosów „za”.
W związku z powyższym stwierdzam, że została podjęta uchwała o treści: „Zatwierdza się
sprawozdanie finansowe …”.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/93/15 w
sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok. § 1 uchwały będzie brzmiał: „Zatwierdza się
sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za
2014 rok”.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
•

Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie
podjęcia Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy L. Nowaczyk: kolejna uchwała w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Kto z Państwa radnych jest
za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo za 2014 rok, proszę o głosowanie
przez podniesienie ręki.
Przewodniczący Rady stwierdził, że udział w głosowaniu wzięło 21 radnych obecnych na
sesji.
„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 21 radnych,
Głosów „przeciw” - 0,
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy podjęła
Uchwałę Nr IX/94/14 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok, z treścią w § 1 „Udziela się Wójtowi Gminy Dopiewo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok”.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 13 do protokółu sesji.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: bardzo dziękuję za dzisiejsze udzielenie absolutorium, nie
byłoby to możliwe gdyby nie nadludzka praca naszego już byłego skarbnika Pana Piotra
Łoździna. Nie wiem czy Państwo wiece, ale e-maile otrzymywałem od Niego o 3 rano i się
zastanawiałem czy już położył się spać czy dopiero wstał. Natomiast ta praca została
doceniona zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i przez Państwa.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: dziękuję bardzo, bez wątpienia trudny
moment, aczkolwiek praca, która nas spotkała w końcówce roku była szalona. Jeszcze raz
gratuluję wszystkich z Państwa którzy przyczynili się do tak pozytywnego zakończenia.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan M. Kaczmarek, który poinformował, że
zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do
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sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty
właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada
gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych
kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w
ustawie.
Do Zespołu zgłoszono następujących kandydatów:
Pani Marta Jamont.
Pan Wojciech Dorna.
Pan Piotr Dziembowski.
Pan Justin Nnorom.
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 IX/95/15 w
sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani A. Kwaśnik, która
poinformowała, że W dniu 7 maja 2015r. do Rady Gminy Dopiewo wpłynęła skarga Pani
…………… na Wójta Gminy Dopiewo, w związku z udzieloną przez niego odpowiedzią na
pismo nazwane “protestem wyborczym” w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w
Dopiewie.
Swoje stanowisko odnośnie skargi Wójt Gminy Dopiewo przedstawił pismem z dnia 11 maja
2015 r., w którym stwierdził m.in., że: „wybory na sołtysa Dopiewa odbywają się zgodnie z
uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr LVI/512/02 z dnia 2 września 2002r. w sprawie nadania
Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw, która nie przewiduje trybu odwoławczego, np.
w postaci protestu wyborczego. Dodatkowo (…) procedura wyboru sołtysa nie została szerzej
uregulowana w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyborów tych nie
stosuje się także przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.
Jak trafnie zauważono w jednym w wyroków WSA, “(…) z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o
samorządzie gminnym wynika kompetencja rady gminy do określenia w statucie zasad i trybu
wyborów organów jednostki pomocniczej. Samodzielność prawodawcy miejscowego jest
jednak ograniczona koniecznością respektowania granic wyznaczanych przez akty wyższej
rangi. Określenie trybu wyborów to uregulowanie kwestii "technicznych" związanych z
wyborami - m.in. w jakim trybie i w jakiej formie powinny być zgłaszane kandydatury, jaki
powinien być tryb głosowania na kandydatów, etc.” (vide: wyrok WSA w Lublinie z dnia
7.05.2012r. w sprawie III SA/Lu 89/12). (…) podstawową regulacją prawną w dziedzinie
wyborów samorządowych jest obecnie Kodeks wyborczy, jednak z uwagi na jego zakres,
określony w art. 1, nie ma on zastosowania do wyborów organów jednostek pomocniczych
gmin. Z art. 1 pkt 4 i 5 Kodeksu wynika, że określa on zasady i tryb zgłaszania kandydatów,
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przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”.
W dniu 1 czerwca 2015 r. Komisja Rewizyjna zajęła się przedmiotową skargą,
przeanalizowała zgromadzony materiał, w tym samą skargę i wskazane wyżej stanowisko
Wójta.
Na posiedzeniu wysłuchano także stanowiska skarżącej oraz argumentów Wójta Gminy
Dopiewo.
Komisja doszła do wniosku, że Wójt w sposób prawidłowy udzielił odpowiedzi na pismo
skarżącej, wskazując wyczerpująco stan prawny dotyczący podnoszonych przez nią kwestii.
W istocie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa o samorządzie gminnym i
Kodeks wyborczy, nie regulują kwestii procedury odwoławczej wyborów sołeckich. Jedynym
aktem prawnym, który mógłby taki tryb zawierać, jest statut sołectwa, lecz nie zawiera on
takich regulacji.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna zajęła jednomyślne stanowisko o uznaniu skargi Pani
………….. za bezzasadną.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ostrowski: czy wpiszemy dane osobowe skarżącej w treści uchwały ?
Radca prawny Pan M. Kublicki: w uchwale dane skarżącej zostaną podane, ale w BIP
Dopiewo dane te będą podlegać zakryciu.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/96/15 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy Pan P. Przepióra, który poinformował, że
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty przedszkole zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, tj. przez
5 godzin dziennie.
Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań w zakresie
obligatoryjnego minimum programowego wychowania przedszkolnego ciąży na organie
prowadzącym.
Opłaty za przedszkola pobierane od rodziców są więc opłatami za świadczenia przedszkoli
wykraczające poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Opłaty te ustala organ prowadzący ( art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty).
Zgodnie z art. 5c pkt 1 kompetencje organu prowadzącego do ustania opłat za świadczenia
przedszkoli publicznych w przedszkolu świadczeń (zadań) wyznaczają dwie podstawowe
10

funkcje przedszkola: dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza. W art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
o systemie oświaty ustawodawca określił na 5 godzin obligatoryjnie minimum bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w każdym przedszkolu. Tym samym wszystko co dzieje się
w przedszkolach ponad to obowiązkowe minimum ma charakter fakultatywny i odpłatny.
Po czasie wymienionym w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, świadczenia i usługi
przedszkola publicznego realizowane są odpłatnie i obejmują :
1)Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2)organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3)prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
4)zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki
korekcyjnej i innych specjalistów,
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,
c) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.
Koszt zmiany w uchwale nie powinien przekroczyć 50 000 zł dla budżetu Gminy.
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 IX/97/15 w
sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakrzewo (dz. nr 132/9).
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Referatu Inwestycji Liniowych Pan M. Łodyga, który
poinformował, że art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na obciążanie
nieruchomości komunalnych nieograniczonym prawem rzeczowym. Zgodnie z art. 18 ust.2
pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do czasu ustalenia ogólnych
zasad obciążania nieruchomości gminnych Wójt może dokonywać tych czynności po
uprzedniej zgodzie Rady Gminy. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego polegającą
m.in. na dodaniu rozdziału „Służebność przesył’’ (art.3051-3054) nieruchomość można
obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią
urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.( do doprowadzania i odprowadzania wody,
płynów, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz podobnych ), prawem polegającym na tym, że
może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z
przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Aktualnie Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o. przyjęła zasadę uzyskiwania służebności przesyłu. Prowadzi inwestycje w wielu
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miejscach Gminy i brak ustanowienia służebności przesyłu wstrzymuje dalsze prace.
Powoduje to utrudnienia dla naszych przyszłych mieszkańców.
Należy nadmienić, że w przypadku nie wyrażenia przez Gminę zgody Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o. o. ma prawo uzyskać służebność przesyłu na drodze postępowania
sądowego. Nieruchomość będąca własnością Gminy Dopiewo, oznaczona w ewidencji
geodezyjnej numerem działki 132/9 położona jest w Zakrzewie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Dziembowski: proszę o wykreślenie wyrazu „Zakrzewo” w tytułu uchwały.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/98/15 w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakrzewo (dz. nr 132/9).
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Referatu Inwestycji Liniowych Pan M. Łodyga, który
poinformował , który poinformował, że uzasadnienie projektu jest identyczne z poprzednią
uchwałą. Nieruchomości będące własnością Gminy Dopiewo, oznaczone w ewidencji
geodezyjnej numerami działek: 634/4 i 620/11 położone w Dopiewie stanowią działki
gminne.
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 IX/99/15 w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Orange
Polska S.A.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: przekazuję prowadzenie sesji Panu P.
Dziembowskiemu.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski: wznawiam sesję po przerwie.
Przechodzimy do pkt 14.
Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dopiewo terenu w rejonie ulic Łąkowej i Wyzwolenia, działka nr ewid.
738/14.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że celem planu jest m.in. umożliwienie realizacji budowy
komisariatu w Dopiewie.
Autopoprawki:
- komisariaty są realizowane w ramach standardowych projektów dlatego proponuję dodać w
§ 5. pkt 1 słowa: „oraz dachów płaskich attykowych”;
- proponuję dodać w § 3. pkt 6 w brzmieniu: „dachach płaskich attykowych – należy przez to
rozumieć dach o nachyleniu do 15º z attyką umieszczoną na całym obrzeżu dachu”.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/100/15 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo
terenu w rejonie ulic Łąkowej i Wyzwolenia, działka nr ewid. 738/14.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie geodezyjnym Gołuski, terenu w rejonie ulicy Dopiewskiej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że celem planu jest przygotowanie terenów pod
aktywizację gospodarczą w rejonie trasy S-11. Teren planu obejmuje obszar około 1 ha.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr IX/101/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie geodezyjnym Gołuski, terenu w rejonie ulicy Dopiewskiej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokołu sesji.
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Do pkt. 16.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Zakrzewo i Dąbrowa, terenu w
rejonie ulic Piaskowej, Zachodniej, Owsianej, Żytniej i Granicznej, wzdłuż drogi
ekspresowej S11.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowościach Zakrzewo i Dąbrowa ma na celu zaktywizowanie gruntów
rolnych o najsłabszych klasach bonitacyjnych na tereny inwestycyjne oraz stworzenie 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.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/102/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowościach Zakrzewo i Dąbrowa, terenu w rejonie ulic Piaskowej, Zachodniej,
Owsianej, Żytniej i Granicznej, wzdłuż drogi ekspresowej S11.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu sesji.
Sołtys Pan M. Czekalski: chcę podziękować radnym za podjęcie przedmiotowej uchwały.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulic Wyzwolenia i
Kolejowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulic Wyzwolenia i Kolejowej ma na celu
dostosowanie zapisów planu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie ma
umożliwić w przyszłości rozbudowę działającej na przedmiotowym terenie firmy na
działkach będących jej własnością, a jeszcze nie zainwestowanych. Planowane rozwiązania
będą zgodne z przyjętymi kierunkami w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/103/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Dopiewo w rejonie ulic Wyzwolenia i Kolejowej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Baśniowa we wsi Dopiewiec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewcu w
rejonie ulicy Osiedle, została wydzielona działka, która przeszła na rzecz Gminy Dopiewo. W
związku z planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Właściciel gruntów przyległych do drogi publicznej wystąpił z
wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla działki o numerze ewidencyjnym 318/11, nazwę
„Baśniowa”. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/104/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Baśniowa we wsi Dopiewiec.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu sesji.
Do pkt. 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.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która przedstawiła
następujące zmiany:
Dochody
Rozdział 01010 – Zwiększono z tytułu darowizn otrzymanych w postaci pieniężnej o kwotę
13.800,00zł
Rozdział 01041 – Przesunięto pomiędzy paragrafami w zakresie źródeł finansowania
Rozdział 01042 – Zwiększono w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa
Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów
rolnych - Zakrzewo ul. Niezłomnych o kwotę 99.000,00zł
Rozdział 60014 – Zwiększono o kwotę dotacji z Powiatu Poznańskiego na bieżące
utrzymanie chodników przy drogach powiatowych realizowane na podstawie porozumienia o
kwotę 20.000,00zł
Rozdział 70005 – Zwiększono w związku ze zwrotem opłat wniesionych do Sądu o kwotę
900,00zł
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Rozdział 75616 – Zwiększono z tytułu wpływów z różnych źródeł o kwotę 600,00zł
Rozdział 75618 – Zwiększono w związku z uzyskanymi wpływami dochody z tytułu opłat za
wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwały zarząd, służebność o kwotę 45000,00zł
Rozdział 75814 – Zwiększono w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu naliczonych kar
o kwotę 94.000,00zł
Rozdział 80110 – Zwiększono o kwotę dotacji związanej z realizacją projektu przez
Gimnazjum w Skórzewie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” POWER o kwotę
174.727,02zł
Rozdział 90004 – Zwiększono o środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z:
„rewaloryzacją terenów zespołu dworsko - parkowego w Dąbrówce” i „rewaloryzacją
zabytkowego parku w Skórzewie” o kwotę 40.000,00zł
Rozdział 90095 – Zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji o kwotę 500,00zł
Rozdział 92195 – Zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji o kwotę 144,00zł
Wydatki
Rozdział 01041 – Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania starej szkoły w Więckowicach na obiekt o charakterze kulturalnosocjalnym” – środki na dokończenie dokumentacji projektowej o kwotę 20.000,00
Rozdział 60004 – Zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa dla
Miasta Poznania w związku z planowanymi od września zmianami w komunikacji zbiorowej
o kwotę 150.000,00zł
Rozdział 70005 – Zwiększono wydatki z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi
Rozdział 75023 – Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem i
montażem regałów do archiwum Urzędu Gminy o kwotę 22.000,00zł
Rozdział 75412 – Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wprowadzając zadanie
inwestycyjne „Zakup przyczepy dla OSP Dopiewo ze środków Sołectwa Dopiewo”
Rozdział 75818 – Zmniejszono rezerwę majątkową na wydatki sołeckie o kwotę 25960 zł
Rozdział 80101 -80195 – Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami
Dyrektorów jednostek oświatowych oraz wprowadzono planowane wydatki związane z
realizacją projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” POWER
Rozdział 85214 i 85415 – Dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektora
OPS
Rozdział 85305 - Dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Żłobka Skórzewo
Rozdział 85401, 85412 – Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami
Dyrektorów jednostek oświatowych
Rozdział 90004 – Zwiększono wydatki w związku z planowaną realizacją zadań związanych
z: „rewaloryzacją terenów zespołu dworsko - parkowego w Dąbrówce” i „rewaloryzacją
zabytkowego parku w Skórzewie”
Rozdział 90015 – Zmniejszono środki sołeckie Skórzewo na zadanie inwestycyjne związane
z oświetleniem ulicznym o kwotę 10.000,00zł
Rozdział 92601 – Wykreślono zadanie inwestycyjne „Projekt i wykonanie zbiornika
bezodpływowego - teren sportowo rekreacyjny w Zborowie”,
Rozdział 92695 – Zwiększono wydatki inwestycyjne – środki sołeckie Konarzewo o kwotę
10000,00zł
Pozostałe zmiany wynikały z wprowadzenia wydatków zgodnie z wnioskami sołtysów i rad
sołeckich w ramach wydzielonych na 2015 r. środków dla sołectw.
Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały:
Autopoprawki dotyczą załącznika Nr 2 :
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1.Zmiany w rozdziale 75001 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej
Dotyczą projektu realizowanego w ramach POKL pn,. e-PUAP Partnerstwo na rzecz
informatyzacji
- § 2317 - zmniejszenie o kwotę 9.626,00zł tj. do kwoty 516.180,00zł
- § 4177 – zwiększenie o kwotę 4.100,00zł do kwoty 4.100,00zł
- § 4217 – zwiększenie o kwotę 8.484,00zł do kwoty 13.794,00zł, zakup licencji
- § 4307 – zwiększenie o kwotę 5.526,00zł do kwoty 8.306,00zł, zakup zestawów
kwalifikowanych
- § 6067 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.130,00zł
2. Zmiany w rozdziale 75023 § 4300 zmniejszenie o kwotę 354,00zł
wydatków w rozdziale 75001.

w celu zwiększenia

3. Rezerwy na inwestycje zmniejszenie o kwotę 760.000,00zł.
4. Zwiększenie w rozdziale 60016 paragrafie 6050 na wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadania Skórzewo przebudowa ulicy Batorowskiej – w obrębie kościoła kwota
780.000,00zł.
5. Zmiana nazwy zadania polegająca na rozszerzeniu o ul. Gwiaździstą i Wierzbową –
„Zakrzewo budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niezłomnych, Gwiaździstej i Wierzbowej”.
W związku z powyższymi zmianami
uzasadnieniem.

treść uchwały także ulegnie zmianie łącznie z

W uzasadnieniu uchwały wykreślono zapis:
Dodano lub zmieniono zapis:
Rozdział 60014 – zwiększono wydatki w związku z wprowadzeniem nowego zadania
„Skórzewo przebudowa ulicy Batorowskiej – w obrębie kościoła- kwota 780.000,00zł;
Rozdział 75001 – zwiększono wydatki o kwotę 354,00zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy
paragrafami. Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „zakup urządzeń i oprogramowania”;
Rozdział 75023 – Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem i
montażem regałów do archiwum Urzędu Gminy o kwotę 22.000,00zł i zmniejszono wydatki
bieżące o kwotę 354,00zł;
Rozdział 75818 – Zmniejszono rezerwę majątkową na wydatki sołeckie o kwotę 25960 zł i
rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o
kwotę 760.000,00 zł.
Materiał dotyczący autopoprawek stanowi zał. Nr 24 do protokołu sesji.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Wójt Gminy Pan A. Napierała: na posiedzeniu komisji nie wyrażono zgody na dołożenie
środków na remont starej szkoły w Więckowicach w kwocie 20 000 zł, przegłosowując
wniosek dotyczący budowy nowego obiektu dla Więckowic. Na zebraniu wiejskim w
Więckowicach, w którym brałem udział uchwalono, że ten obiekt ma być remontowany.
Istnieje większa szansa uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na remont
starego obiektu niż na nowy (80%). Dlatego wnioskuję do Państwa o dołożenie kwoty 20 000
zł na dokończenie tego projektu.
Radny Dorna: na posiedzeniu komisji optowałem za niedokładaniem tych środków, tylko
budową nowego obiektu. Rozumiem jednak, że przy remoncie mamy duże szanse na
dofinansowanie, a przy budowie nowego szansa jest niewielka?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: nie spotkałem się z sytuacją, aby na nowe obiekty było
możliwe dofinansowanie. Poza tym nie widzę obecnie możliwości budżetowych, abyśmy
mogli wybudować nową świetlicę w Więckowicach.
Radna Kwaśnik: co się zmieniło od ostatniego spotkania, że nagle chcemy remontować stary
obiekt?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: szanuję decyzję zebrania wiejskiego w tym temacie.
Radny Strychalski: czy mamy wstępny kosztorys remontu gdyby nie było dofinansowania?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: aby uzyskać kosztorys należy dokończyć projekt, biorąc pod
uwagę ilość metrów to może to być około 1 000 000 zł.
Radny Kurpiewski: czy jeżeli nie uzyskamy środków zewnętrznych to będziemy to budować
z własnych środków?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: to będzie Państwa decyzja, ale już wcześniejsze ustalenia były
podjęte pod kątem uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: byłem na spotkaniu z mieszkańcami
Więckowic, gdzie przedstawiono możliwe warianty, odbyło się głosowanie i zdecydowano o
remoncie starego obiektu. Będę stał na straży, aby nie kierowano na ten remont naszych
środków budżetowych, ale spróbujmy i zobaczmy jak zakwalifikują nasz wniosek.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski: aplikowanie o środki zewnętrzne
zawsze wiąże się z ryzykiem, ale nie możemy czekać bo inni nas wyprzedzą.
Radna Jamont: jestem za budową nowego obiektu, ale niegospodarne byłoby nie sięganie po
środki zewnętrzne, skoro jest na to szansa.
Radny Nnorom: na posiedzeniu komisji nikt nie poinformował, że jest szansa na uzyskanie
80% dofinansowania.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr IX/105/15 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 25 do protokołu sesji.
Do pkt. 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.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej. Dokonano także zmian w
przedsięwzięciach według załącznika nr 2 do uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/106/15
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 26 do protokołu sesji.
Do pkt. 21.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy
Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że mając na uwadze zapewnienie racjonalnego
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dopiewo, a także
konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów a przez to zmiany
postanowień dotychczas obowiązującej uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Dopiewo z dnia
10 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, podjęcie niniejszej uchwały, która
zastąpi poprzednią uznaje się za konieczne.
Autopoprawki:
- podstawa prawna – ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 782),
- §. 3 ust. 1 po słowie „publicznych” dodaje się słowa: „zadań własnych Gminy lub dla
innych celów”,
- §. 3 pkt 2 – wykreśla się: „a egzekucja wierzytelności jest nieskuteczna”,
- Rozdział IV – zmiana tytułu – „Zbywanie nieruchomości”,
- §. 5 ust. 1 pkt 1 po słowie sprzedaży dodaje się słowa: „lub darowizny”,
- §. 5 ust. 1 pkt 2 - wykreśla się słowo: „gruntowej”,
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- §. 5 ust. 2 - wykreśla się słowo: „gruntowej”,
- §. 8 ust. 5 zamiast słów „następuje po przeprowadzeniu przetargu” dodaje się słowa:
„następuje w trybie przetargowym na zasadach wynikających z ustawy”.
- §. 8 ust. 5 – wykreśla się drugie zdanie w całości.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i poinformował, że należy także zmienić zapis
§ 1. ust. 2 pkt 1 – Dziennik Ustaw do poprawy jak w podstawie prawnej.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/107/15 w
sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 27 do protokołu sesji.
Do pkt. 22.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji
projektu pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej
służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Pan P. Przepióra, który poinformował, że dokumenty
Strategiczne „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu
WPN”, „Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN” oraz
„Koncepcja Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN” opracowane zostały w
ramach realizacji projektu pn. Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni
publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”, współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kopystecki: na posiedzeniu komisji pojawiło się pytanie o zasadność uczestnictwa w
tym Stowarzyszeniu, co nam to daje?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: rozważamy „za” i „przeciw”, ale patrzymy na to w perspektywie
pozyskania środków zewnętrznych. Do tej pory jednak kosztów było sporo, a efektów
niewiele.
Radny Kopystecki: czy na tym etapie można wprowadzać zmiany? Czy można się ubiegać o
dofinansowanie na inne ścieżki rowerowe, czy tylko te w ramach tego opracowania?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: te opracowania powstały w ramach jednego projektu unijnego,
który kończy się 30 czerwca br. Współpraca Stowarzyszenia ze Ministerstwem nie
przebiegała w sposób wzorowy i ostatecznie ten projekt do końca nie został zrealizowany. Na
chwilę obecną te ścieżki, które wprowadzono nie będą realizowane, więc jeżeli powstaną inne
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projekty to będziemy to rozważać.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: proszę zauważyć, że w pasach dróg powiatowych realizacja
ścieżek jest praktycznie niemożliwa.
Radny Dorna: skoro płacimy składki na to Stowarzyszenie to proszę, aby w przyszłości
baczniej się przyglądać takim opracowaniom. My mielibyśmy to poprawić i ocenzurować, a
za co autorzy wzięli pieniądze?
Radny Kopystecki: jakie są konsekwencje nieprzyjęcia tego opracowania?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: nie będzie pewnie wypłacona jakaś transza dofinansowania
zewnętrznego w ramach tego projektu.
Wiceprzewodniczący Rady Pan P. Dziembowski: czy są jeszcze jakieś opracowania, którymi
możemy zostać zaskoczeni?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: w ramach tego Stowarzyszenia nie ma.
Radny Kopystecki: wnioskuję o przeanalizowanie przez Gminę dalszego udziału w tym
Stowarzyszeniu. Proszę po przerwie wakacyjnej przedstawić „za” i „przeciw”, plusy i minusy
członkowstwa.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 15 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 4 głosami
„wstrzymującymi” podjęła Uchwałę Nr IX/108/15 w sprawie przyjęcia opracowanych
dokumentów w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie współpracy członków
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu
kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 28 do protokołu sesji.
Do pkt. 23.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu
do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan M. Kaczmarek, który poinformował, że w
związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej referendum ogólnokrajowym, na terenie Gminy tworzy się odrębny obwód do
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
21

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
O godzinie 17.35 posiedzenie sesji opuścił radny Pan M. Ostrowski. Aktualny stan obecności
wynosi 20 radnych.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/109/15 w
sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w
zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 29 do protokołu sesji.
Do pkt. 24.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/15 w sprawie podziału Gminy
Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan M. Kaczmarek, który poinformował, że
konieczność zmiany Uchwały w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody
głosowania, wynika z faktu nadania przez Radę Gminy nowych nazw ulic w okresie
pomiędzy wyborami Prezydenta RP, przeprowadzonymi w dniu 10 maja 2015 r. a referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Zmiana dotyczy następujących obwodów głosowania :
- obwód głosowania Nr 6 w Dopiewie - ulica Storczykowa, nadana Uchwałą Nr VI/63/15 z
dnia 30 marca 2015 r.
- obwód głosowania Nr 6 w Dopiewie - ulica Majowa , nadana Uchwałą Nr VI/64/15 z dnia
30 marca 2015 r.
- obwód głosowania Nr 10 w Skórzewie – ulice: Szczera, Życzliwa, Serdeczna. Otwarta,
nadane Uchwałą Nr VI/67/15 z dnia 30 marca 2015 r.
- obwód głosowania Nr 10 w Skórzewie – ulice: Miodowa, Nektarowa, nadane Uchwałą Nr
VI/82/15 z dnia 27 Kwietnia 2015 r.
W przypadku pozostałych nowoutworzonych ulic tj. Bzowej i Sumakowej w Palędziu, oraz
Truflowej w Dopiewcu nie zachodzi potrzeba zmiany opisu granic obwodów głosowania,
ponieważ miejscowości, w których ulice te się znajdują stanowią jeden obwód głosowania
(cała miejscowość).
Na podjętą Uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Poznaniu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej
wiadomości.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/110/15 w
sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/15 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 30 do protokołu sesji.
Do pkt. 25.
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Dąbrówka, w rejonie ul. Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz
działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R. Hemmerling: powyższy temat był
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniach 15 i 22 czerwca 2015 r. Na
posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. radni uwzględnili uwagi w całości i w części. W związku z
powyższym przygotowano uchwałę w sprawie uwzględnienia uwag.
Głosowanie uwag:
1)Zmniejszyć liczbę kondygnacji do jednej – z uwagi na zbyt intensywną zabudowę w tym
rejonie – wywołuje to napięcia społeczne oraz pogłębia problemy finansowe gminy
Dopiewo (gminy nie stać na finansowanie inwestycyjnych projektów deweloperskich)
oraz deficytem wodnym w tym rejonie Gminy Dopiewo.
Wniosek ze wspólnego posiedzenia komisji - zmniejszenie kondygnacji do dwóch, nie do
jednej.
20 głosów „za”.
2)Wyznaczyć

na terenie objętym planem, na którym mają być prowadzone usługi – tereny
pod usługi oświatowe i usługi społeczno-kulturalne, ponieważ ta część Dąbrówki jest
pozbawiona tych ważnych elementów życia społecznego.

20 głosów „za”.
3)Urządzić

tereny zieleni i rekreacji, aby pozwolić mieszkańcom na zrównoważoną
koegzystencję z naturą i sąsiadami oraz przebiegiem hałaśliwej drogi ekspresowej S-11.

Wniosek ze wspólnego posiedzenia komisji - słowo „urządzić” zostaje zmienione na
„zwiększyć”.
20 głosów „za”.
4)Wyznaczyć

pas zieleni wzdłuż trasy S-11, aby zminimalizować uciążliwość ruchliwej trasy
tranzytowej.

20 głosów „za”.
5)Wyznaczyć

w otulinie parku działek o zabudowie rezydencjonalnej bez możliwości
zabudowy szeregowej, a na pozostałym obszarze wyznaczyć działki o zabudowie
jednorodzinnej o minimalnej powierzchni działek 1200 m2.

Wniosek ze wspólnego posiedzenia komisji - dodanie słowa „wolnostojącej” po słowie
„jednorodzinnej”.
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20 głosów „za”.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z uwagami.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/111/15 w
sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul.
Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych
585/1 i 585/2.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 31 do protokołu sesji.
Do pkt. 26.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów
Sołtysa w miejscowości Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani A. Kwaśnik, która
poinformowała, że w dniu 3 kwietnia 2015r. do Rady Gminy Dopiewo wpłynął protest
wyborczy, dotyczący wyboru sołtysa w miejscowości Dopiewo. Zdaniem wnioskodawcy w
trakcie wyborów naruszone zostały zasady dotyczące przebiegu głosowania, ustalenia
wyników głosowania oraz tym samym ustalenia wyników wyborów. Naruszono tym samym
zasady praworządności, bezstronności oraz obiektywizmu, jakie powinny być zachowane w
trakcie wyborów. Pani K. Jadowska, ze względu na uniemożliwienie mieszkańcom kontroli
przebiegu głosowania i liczenia głosów, koligacje rodzinne oraz pełnione funkcje publiczne
osób prowadzących zebranie, zawnioskowała o unieważnienie wyników wyborów w
sołectwie i nakazanie ich powtórzenia.
Rada Gminy Dopiewo pismem z dnia 15 kwietnia br. poinformowała Skarżącą o uznaniu się
za organ nieuprawniony do badania prawidłowości przebiegu wyborów sołeckich.
Jednakże Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 19 czerwca br. stwierdził, że kontrola
prawidłowości przebiegu i wyników wyborów do sołectw należy do kompetencji rady gminy.
Brak regulacji statutowych odnośnie do możności wniesienia protestu wyborczego przy
wyborach sołtysa – co ma miejsce w niniejszej sprawie – nie pozbawia możliwości
zweryfikowania ich prawidłowości przez radę gminy.
W związku z powyższym przedmiotowy protest został rozpatrzony na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej w dniu 29 czerwca 2015 r. w którym uczestniczyli także członkowie Komisji
Skrutacyjnej, która przeprowadzała wybory sołtysa w miejscowości Dopiewo w dniu 20
marca 2015 r. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja uznała protest za
bezzasadny.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr IX/112/15 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów
Sołtysa w miejscowości Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 32 do protokołu sesji.
Do pkt. 27.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Kopystecki: wnioskuję o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie placu zabaw na ul.
Malinowej w Skórzewie, gdzie wytworzyło się zjawisko klepiska pod urządzeniami. Czy
można polepszyć standard tego placu, np. wysypując piasek?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: czy to jest w tym momencie zasadne? Przyjmujemy wniosek i
zobaczymy czy głosów będzie więcej.
Radny Strychalski: w 2014 roku zdejmowaliśmy ulicę Nową a Różaną,
dokończona (projekt) do końca roku. Co się dzieje z tymi projektami?
- hałas na rampie kolejowej w Palędziu w Boże Ciało – czy coś wiadomo?

miała być

Pan R. Hemmerling: pismo w sprawie hałasu zostało wysłane do PKP, aby zwróciły uwagę
firmom, że rozładunek powinien się odbywać w dopuszczalnych godzinach. Sprawa ul.
Nowej – hamulcem jest kwestia procedury zasiedzenia tej ulicy - nie mamy jeszcze
informacji kiedy odbędzie się rozprawa.
Radna Walich: kto jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na ul. Poznańskiej w
Skórzewie? Mieszkaniec z ul. Kolejowej pyta kto jest odpowiedzialny za utrzymanie rowu,
który przylega do jego posesji?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ul. Poznańska należy do ZDP – mają tylko jedno zimowe
sprzątanie i dwa koszenia. Rozmawiamy z Powiatem w sprawie przekazania dróg do Gminy
w celu ich utrzymania. Na razie są to rozmowy kuluarowe. Za tym muszą iść środki
finansowe przekazane przez Powiat. Ul Kolejowa to jest pas drogi gminnej, zależy w jakim
przebiegu, ale jak jest zabudowa to utrzymanie leży w gestii Gminy.
Radna Kwaśnik: ul. Parkowa w Więckowicach – na zjeździe z ul. Gromadzkiej tworzy się
rozlewisko – proszę o interwencję
- ul. Dworska w Pokrzywnicy – suche drzewo – otrzymałam info, że droga jest w trakcie
komunalizacji – proszę o podjęcie dalszych kroków.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: sprawdzimy ul. Parkową, zajmę się osobiście ul Dworską.
Radny Bąk: notoryczny hałas w hurtowni (obok rampy),
- kwestia bezpieczeństwa w obrębie przejazdu kolejowego (zjazd z chodnika na jezdnię) – czy
można podjąć rozmowy z Powiatem, aby wyłączyć tą drugą stronę z korzystania?
Radna Nowak: czy w tym roku jest szansa na przejście dla pieszych na ul. Szkolnej?
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Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: przy hurtowni przy ul. Spokojnej wielokrotnie odbywały się
kontrole straży gminnej, na razie nie stwierdzono naruszenia ciszy. Dlatego myślę, aby wysłać
strażników w godzinach nocnych.
Radny powiatowy Pan A. Strażyński: przejście na ul. Szkolnej oraz sprawa przystanków
będzie omawiana w najbliższą środę podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Powiatowej.
Radny K. Dorna: kiedy będzie zrealizowana budowa przepustu na ul. Akacjowej?
- przyłącza kanalizacyjne – studzienka jest na Ogrodowej i sieć należy doprowadzić około
100 metrów do budynków mieszkalnych, czy mieszkaniec musi pokryć koszty?
- ul Jaśminowa – przekablowanie linii napowietrznej, czy się zadzieje?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: przyłącze na ul. Ogrodowej prawdopodobnie wykonamy,
- sprawa przepustu na Akacjowej – mamy słabego projektanta, który jest w zwłoce. W
przyszłym tygodniu odbędę kolejne spotkanie w tym temacie. W ocenie radcy zerwanie z nim
umowy wiązało by się z koniecznością rozpoczęcia prac od nowa.
- Ul. Jaśminowa – na razie nie ma w budżecie przekablowania linii, do rozważenia jak
pojawią się wolne środki.
Radny Nnorom: wnioskuję o wyrównanie ul. Komornickiej i ul. Kolejowej w Dąbrówce oraz
terenu przy ul. Berłowej.
Wiceprzewodniczący rady pan P. Dziembowski: czy przy budowie ul. Poznańskiej można
odzyskać kostkę z chodnika?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ta sprawa leży w gestii wykonawcy.
Wiceprzewodniczący Rady pan P. Dziembowski: czy jest szansa ustanowienia przystanku
przy przedszkolu przy ul. Miłej w Skorzewie, przy drodze powiatowej?
- chodniki zarastają – co z tym? Proszę zwrócić uwagę w prasie na ten problem.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: nie ma takiej szansy, obecnie jest wykonywany projekt na
przebudowę ul. Poznańskiej na dalszym odcinku, tam jest jedyna linia wyprzedzania, dlatego
przystanek jest niemożliwy.
- sprawa przylegania chodnika do posesji – istnieje interpretacja, że każda posesja jest
powiązana z chodnikiem poprzez wjazd.
M. Czekalski: zieleń przy drogach powiatowych – mieszkańcy dbają, ale brakuje tych
nasadzeń, czy Powiat nie może obsadzić tego ze środków powiatowych? Panie Andrzeju
proszę mi pomóc.
Pan A. Strażyński: szkoda, że to pytanie nie padło jak był Pan Łubiński, który jest też w
organie wykonawczym. Zarząd Dróg koncentruje się głównie na pasach drogi, nie na reszcie.
Powiat przyjął strategię, że w pierwszej kolejności należy dbać z jezdnie. Myślę, że Komisja,
której przewodzę wróci do tematu, ale czy uda się radnych przekonać do utrzymania
chodników czy pasów zieleni, tego nie wiem. Rozumiem Państwa argumenty, ale to jest
zależne od zmiany strategii postępowania całej Rady Powiatu.
Wiceprzewodniczący Rady Pan P. Dziembowski: czy sprawozdania z działalności można
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przedstawiać na komisji wspólnej przed sesją? Proszę wziąć to pod uwagę.
Do pkt. 28.
Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia IX sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 32 załączniki.
Protokół zawiera 27 stron, ponumerowanych od 1 do 27.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 150629_IX.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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