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P r o t o k ó ł Nr X/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczyli:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziembowski

Sesję rozpoczęto o godz. 1506, a zakończono o godz. 1730
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia X sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1506 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.
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 X sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z IX 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 zmiany Uchwały Nr IX/97/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29
czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli
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publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo. DRUK 113
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 114
10.Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali
sportowej w Dopiewie oraz znajdującej się w tym budynku siłowni będącej w zarządzie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. DRUK 115
11.Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań i Gminą
Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. DRUK 116
12.Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego. DRUK 117
13.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pasjonatów we wsi Zakrzewo. DRUK
118
14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zakrzewo. DRUK 119
15.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rajska we wsi Palędzie. DRUK 120
16.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Magnacka we wsi Dopiewo. DRUK 121
17.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sielska we wsi Dopiewiec. DRUK 122
18.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Małego Księcia we wsi Dopiewiec
DRUK 123
19.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dopiewiec. DRUK 124
20.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Grafitowa we wsi Skórzewo. DRUK 125
21.Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Dopiewo dotyczącego planowanego
przebiegu linii 400kV Krzewina – Poznań Plewiska. DRUK 126
22.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy
Lotniczej. DRUK 127
23.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Palędzie, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 70/5, 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, 73/1,
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 128
24.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej,
Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej. DRUK 129
25.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej,
gmina Dopiewo. DRUK 130
26.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo na
2015 rok, na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne. DRUK 131
27.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 132
28.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 133
29.Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do
głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r. DRUK 134
30.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
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DRUK 135
31.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
DRUK 136
32.Wolne głosy i wnioski.
33.Zakończenie obrad X sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: wnioskuję o dodanie do porządku obrad sesji
projektu uchwały, który omawiano na wspólnym posiedzeniu komisji w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 137
Dodanie druku 137 jest wynikiem rozpatrzenia skargi przez Komisję Rewizyjną w dniu 19
sierpnia 2015 r.
Czy są inne uwagi lub wnioski do porządku obrad?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji następujących
projektów:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/97/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 czerwca 2015 r. w
sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Dopiewo. DRUK 113,
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej, gmina Dopiewo.
DRUK 130
Powyższe jest konsekwencją ustaleń podczas wspólnego posiedzenia komisji.
- wnioskuję o wycofanie z porządku projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ulicy Leśnej, działki
nr ewid. 43/1, 70/4, 70/5, 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, 73/1, 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 128 Na wspólnym posiedzeniu
komisji została przegłosowana uwaga do planu, która będzie wymagała ponownego
wyłożenia.
Przystępujemy do głosowania zmiany porządku obrad, proszę o głosowanie przez
podniesienie ręki – 19 głosów „za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu IX sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z IX sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Wpłynęły drobne uwagi redakcyjne.
Protokół został przyjęty – 19 głosów „za”.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Sołtys Zakrzewa Pan M. Czekalski: pod koniec czerwca br. rozpoczęto zakładanie w
Zakrzewie światłowodu. Po jakimś czasie pracownicy zaczęli chodzić po domach informując
mieszkańców, że usługa ta będzie wykonana za darmo. Otrzymałem wiele telefonów od
zdezorientowanych mieszkańców. My jako sołtysi powinniśmy wiedzieć wcześniej co się
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dzieje na terenie wsi,
- przy ul. Długiej 128 rośnie topola – w czasie wichur mamy tam niebezpieczne sytuacje,
uważam, że to drzewo powinno zostać wycięte.
- dziękuję strażakom z Zakrzewa i z Palędzia na prace, które wykonano podczas wichur,
naprawdę spisali się świetnie.
Sołtys Palędzia Pani A. Grześkowiak: mieszkaniec z ul. Pocztowej przyjechał do mnie z
informacją, że miał wizytę urzędnika, który przedstawił mu do zapłacenia decyzję na kwotę
1000 zł za podłączenie do kanalizacji.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: sprawa światłowodu – Gmina Dopiewo też nie otrzymuje
informacji, że takie prace są wykonywane. Mamy tylko informacje o zajęciu pasa drogowego,
natomiast inwestycja jest realizowana bezpośrednio z odbiorcą,
- sprawa zapłaty – prawdopodobnie chodzi o decyzję dotyczącą opłaty adiacenckiej, w
sprawie wybudowania kanalizacji, która jest roznoszona niezwłocznie,
- wycięcie drzewa ul. Długa – droga powiatowa– mamy przedstawicieli Powiatu, ale
oczywiście takie zgłoszenie możemy wykonać.
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Pan T. Łubiński: droga Rozalin – Więckowice – wniosek
na I etap zostanie złożony w roku 2017,
- zgłosiliśmy do konkursu „Aktywne przejścia dla pieszych” przebudowę przejście dla
pieszych przy Biedronce w Dąbrówce,
- ogłosiliśmy przetarg na II etap projektowania na budowę trasy od węzła w Dąbrówce do
przejazdu w Palędziu.
- wybrano wykonawcę trasy S-11, który wystąpił do nas o udostępnienie drogi z Trzcielina do
Konarzewa na nieremontowanym odcinku.
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 zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy Pan P. Przepióra, który poinformował, że ze
względu na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Dopiewo do niepublicznych żłobków i
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klubów dziecięcych mieszczących się na terenie innych gmin, w celu umożliwienia
dofinansowania ich pobytu, a tym samym równego traktowania mieszkańców Gminy
Dopiewo, konieczna jest zmiana uchwały umożliwiająca składanie wniosków podmiotom
prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce również poza terenem Gminy Dopiewo, pod
warunkiem zapewniania przez te podmioty opieki dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy
Dopiewo.
Autopoprawka: § 4.: uchwała w chodzi w życie z dniem „1 października 2015 r.”.
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 X/113/15 w
sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w
sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali
sportowej w Dopiewie oraz znajdującej się w tym budynku siłowni będącej w zarządzie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Pan A. Napierała, który poinformował, że
przedłożony Radzie projekt regulaminów zawiera zasady i tryb korzystania z hali sportowej
oraz znajdującej się w niej siłowni położonej w miejscowości Dopiewo przy ulicy Polna 1a.
Cały obiekt jest własnością Gminy Dopiewo i został przekazany w trwały zarząd Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Uchwalenie nowych regulaminów umożliwi zarządcy budynku
sprawniej organizować zajęcia sportowe oraz wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe,
umożliwi zarządcy skuteczniejsze podjęcie działań w sytuacjach naruszeń porządku oraz
skuteczniej pozwoli utrzymać ład i porządek w całym obiekcie.
Zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą w stosunku do poprzednich regulaminów są
czytelniejsze i precyzyjniej określają co wolno użytkownikowi a czego nie wolno robić na
terenie budynku a w szczególności w hali sportowej, sali ćwiczeń, sali konferencyjnej oraz
siłowni.
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 X/114/15 w
sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej w Dopiewie oraz
znajdującej się w tym budynku siłowni będącej w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Dopiewie.
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań i Gminą
Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan M. Kaczmarek Z-ca Wójta Gminy Pan P.
Przepióra, który poinformował, że postanawia się zawrzeć z Miastem Poznań oraz Gminą
Komorniki porozumienie międzygminne dotyczące realizacji zadania własnego Gminy
Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na prowadzeniu
komunikacji gminnej na trasie:
Poznań – Skórzewo – Dąbrowa - Zakrzewo – Dąbrówka – Palędzie – Dopiewiec-Dopiewo –
Konarzewo – Lisówki – Chomęcice.
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 X/115/15 w
sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan M. Kaczmarek Z-ca Wójta Gminy Pan P.
Przepióra, który poinformował, że postanawia się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienie
międzygminne dotyczące realizacji zadania własnego Gminy Dopiewo w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego, polegającego na prowadzeniu komunikacji gminnej na trasie:
Poznań – Skórzewo – Dąbrowa – Dąbrówka – Palędzie – Dopiewiec – 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 X/116/15 w
sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
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Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pasjonatów we wsi Zakrzewo, we wsi
Dąbrowa oraz we wsi Dąbrówka.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Zakrzewie w
rejonie drogi ekspresowej S11, zostały wydzielone działki pod drogę publiczną. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Proponujemy przedmiotową nazwę na całym odcinku drogi serwisowej,
łączącej węzeł Zakrzewo z węzłem Dąbrówka, zgodnie z ustaleniami na wspólnym
posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Dorna: ta droga przebiega także przez Dąbrówkę, więc uważam, że nazwę
miejscowości Dąbrówka powinno się dopisać do tytułu uchwały.
Pan R. Hemmerling: ma Pan rację, zgłaszam autopoprawkę, aby do uchwały dodać także
obręb Dąbrówka.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/117/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Pasjonatów we wsi Zakrzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zakrzewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Zakrzewie przy
ulicy Gajowej, zostały wydzielone działki pod drogi publiczne zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia
26.03.2012. W związku z planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba
nadania nazw przedmiotowych ulic. Właściciele gruntów przyległych do drogi publicznej
wystąpili z wnioskiem o nadanie nazw ulic dla działek stanowiących drogi publiczne.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
O godz. 15.55 na posiedzenie sesji przybył Pan P. Dziembowski. Aktualny stan obecności
wynosi 20 radnych.
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Rada Gminy w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr X/118/15 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zakrzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rajska we wsi Palędzie.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Palędziu przy
ulicy Nowej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XI/114/2003 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 30.06.2003. (Dz.Urz.Nr153 poz.2888 z 26.09.03). W związku z planowaną zabudową
przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy.
Właściciele drogi wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Rajska” dla działki o
numerze ewidencyjnym 182/8, która stanowi drogę prywatną bez możliwości przejazdu i
połączenia z ulicą Olszynową.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Strychalski: czy nie powinniśmy zawęzić nazwy tylko do działek, które stanowią
własność wnioskodawców
Pan R. Hemmerling: proponuję w takim razie ograniczyć nazwę do działki 182/8 do płotu,
który tam faktycznie stoi.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 15 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr X/119/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Rajska we wsi Palędzie.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Magnacka we wsi Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewie przy
ulicy KS. A. Majcherka, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Właściciele drogi wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy
Magnacka dla działek o numerze ewidencyjnym 244/9 i 245/ w Dopiewie. Przedłużyliśmy
odcinek tej drogi zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
O godz. 16.00 posiedzenie sesji opuściła Pani A. Kwaśnik. Aktualny stan obecności wynosi 19
radnych.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/120/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Magnacka we wsi Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 16.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sielska we wsi Dopiewiec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewcu przy
ulicy Wodnej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W związku z planowaną
zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy.
Właściciele drogi wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Sielska dla działki o numerze
ewidencyjnym 252/4 w Dopiewcu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 18 radnych (salę ma moment opuściła radna M. Nowak), 18
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/121/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Sielska we wsi
Dopiewiec.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Małego Księcia we wsi Dopiewiec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w miejscowości
Dopiewiec w rejonie ulicy Bajkowej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W
związku z planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Właściciele działki wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy
Małego Księcia na części działki o numerze ewidencyjnym 55/48 i na części działki o
numerze ewidencyjnym 55/36.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 18 radnych (salę ma moment opuściła radna M. Nowak), 18
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/122/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Małego Księcia
we wsi Dopiewiec.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dopiewiec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że W wyniku podziału nieruchomości w Dopiewcu przy
ulicy Szkolnej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr VI/52/03 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 31.03.2003 (Dz.Urz.Nr110 poz.2014 z 27.06.03). W związku z planowaną zabudową
przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazw przedmiotowych ulic.
Właściciele drogi wystąpili z wnioskiem o nadanie nazw ulic dla działki o numerze
ewidencyjnym 192/31, nazwę „Słonecznikowa” i „Nasturcjowa”. Zgodnie z wnioskiem na
wspólnym posiedzeniu komisji zmieniliśmy konfigurację ulic, co przedstawia załącznik
graficzny.
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 X/123/15 w
sprawie nadania nazw ulic we wsi Dopiewiec.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Do pkt. 19.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Grafitowa we wsi Skórzewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że W wyniku podziału nieruchomości w Skórzewie przy
ulicy Ks. Jana Kozierowskiego, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XLII/291/13 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 04.02.2013 r. W związku z planowaną zabudową przy powstałych
działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy. Właściciel drogi wystąpił z
wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla działki o numerze ewidencyjnym 2/11, nazwę
„Grafitowa”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/124/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Grafitowa we wsi Skórzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Do pkt. 20.
Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Dopiewo dotyczącego planowanego
przebiegu linii 400kV Krzewina – Poznań Plewiska.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, że zgodnie z wnioskiem na wspólnym posiedzeniu komisji skróciliśmy znacznie
projekt stanowiska do stwierdzenia, że Rada Gminy Dopiewo wzywa Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. do przeprowadzenia szczegółowych konsultacji społecznych celem
wypracowania ostatecznego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina –
Poznań Plewiska, który będzie najkorzystniejszy z punktu widzenia interesów mieszkańców
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 X/125/15 w
sprawie stanowiska Rady Gminy Dopiewo dotyczącego planowanego przebiegu linii 400kV
Krzewina – Poznań Plewiska.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
Radny Ostrowski: na posiedzeniu komisji powiedziałem, że nie otrzymałem sprawozdania ze
spotkania w Urzędzie Gminy w tym temacie z dnia 13 lipca 2015 r. Okazało się, że
wiadomość weszła w spam, chcę bardzo przeprosić Pana Remigiusza.
Do pkt. 21.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy
Lotniczej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy Lotniczej ma na celu
umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej o charakterze
rezydencjonalnym. Planowane przeznaczenie jest zgodne z założeniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru opracowania występują tereny zabudowane. Ponieważ przedmiotową
działkę stanowią gleby wysokiej klasy bonitacyjnej umożliwienie na niej realizację zabudowy
wymaga uzyskania wcześniejszej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr X/126/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy
Lotniczej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: ogłaszam 15 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: przekazuję prowadzenie sesji Panu P.
Dziembowskiemu.
Wiceprzewodniczący Rady Pan P. Dziembowski: wznawiam posiedzenie sesji.
Do pkt. 22.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej,
Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że celem planu jest zapobieżenie niekontrolowanemu
rozwojowi zabudowy mieszkaniowej i usługowej, stworzenie racjonalnego układu
komunikacyjnego oraz przestrzeni publicznej. Zgodnie z obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy obszar znajduje
się w terenie z wiodącą funkcją mieszkaniową.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i poinformował, że na posiedzeniu komisji
zgłoszono następujące autopoprawki:
- §. 10 pkt 17 – minimalna powierzchnia 700m2,
- §. 12 pkt 14 - minimalna powierzchnia 700m2,
- §. 14 pkt 15 – minimalna powierzchnia 700m2.
Zaproponowano także stawkę opłaty planistycznej na 30%.
Pan R. Hemmerling: dokładnie tak.
Głosowanie uwag:
Uwaga Nr 1 – zmiana przeznaczenia terenu mieszkaniowego na usługowo-mieszkaniowy - 0
głosów „za”, 17 głosów „przeciw”.
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Uwaga Nr 2 – zmiana szerokości drogi z 12 m na 10 m – 0 głosów „za”, 17 głosów
„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące”.
Uwaga Nr 3.1 – zmiana przebiegu drogi publicznej zgodnie z załącznikiem graficznym – 0
głosów „za”, 19 głosów „przeciw”.
Uwaga Nr 3.2 – zmiana odległości linii zabudowy z 8 na 6 m, po wprowadzeniu korekty
przebiegu drogi lokalnej – 0 głosów „za”, 19 głosów „przeciw”.
Uwaga Nr 3.3 – zmiana minimalnych powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych
z 700m2 na 590m2 – 0 głosów „za”, 19 głosów „przeciw”.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/127/15 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo,
gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i
Sadowej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu sesji.
Do pkt. 23.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo na
2015 rok, na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że w
związku z możliwością pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na dofinansowanie inwestycji pn. rozbudowa pasa drogowego ul. Wierzbowej w
Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowa kanalizacji deszczowej
Gmina Tarnowo Podgórne zwróciła się do Gminy Dopiewo o udział w realizacji inwestycji
jako partnera projektu co zwiększa szanse Gminy Tarnowo Podgórne na uzyskanie
dofinansowania. Inwestycja realizowana przez Gminę Tarnowo Podgórne przyczyni się
również do poprawy komunikacji Gminy Dopiewo poprzez uzyskanie wyjazdu z ul.
Wiosennej w Skórzewie na ulicę Wierzbową w Wysogotowie w Gminie Tarnowo Podgórne
co poprawi bezpośrednią komunikację z ulicy Skórzewskiej.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/128/15 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo na 2015 rok, na rzecz
Gminy Tarnowo Podgórne.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji.
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Do pkt. 24.
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 przedstawiła
następujące zmiany: wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej oraz
dokonano zmian w przedsięwzięciach według załącznika nr 2 do uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała także o niezgodności w zobowiązaniach, o której była mowa na
posiedzeniu komisji.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/129/15
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 23 do protokołu sesji.
Do pkt. 25.
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 75615 – zwiększenie z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu
zwolnienia w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz
przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego za 2014 rok.
Rozdział 75801- zwiększenie planu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących
edukację włączającą oraz na dofinansowanie
w zakresie wyposażenia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
Rozdział 80101 – zwiększenie z tytułu odszkodowania
Podstawową w Dąbrówce.

uzyskanego przez Szkołę

Rozdział 85216 – zwiększenie planu dotacji celowej na 2015r. na podstawie pisma
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych.
Wydatki
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Rozdział 01010 – zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych w
związku z ich ukończeniem o kwotę 213.445,00zł.
Rozdział 01041 – zwiększenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.
Gmina Dopiewo – budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji o kwotę
43.800,00zł.
Rozdział 60004 – zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.
Gmina Dopiewo zakup wiat przystankowych w związku z jego zakończeniem o kwotę
215,00zł.
Rozdział 60016 – zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych o kwotę
70.162,00zł oraz zwiększenie planu o 10.000,00zł w związku z przyznaniem pomocy
finansowej Gminie Tarnowo Podgórne na rozbudowę pasa drogowego ul. Wierzbowej w
Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowę kanalizacji deszczowej
oraz zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług remontowych i pozostałych usług o
kwotę 77.000,00zł
Rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod
drogi o kwotę 157.045,00zł.
Rozdział 71095 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00zł na zakup usług
związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 3.00,00zł
zgodnie z wnioskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zakrzewie oraz zwiększenie planu
wydatków na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych o kwotę 1.200,00zł.
Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110 i 80146 – Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami
zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych oraz zmniejszono wydatki
inwestycyjne na zadania:
-

Konarzewo rozbudowa szkoły podstawowej o klatkę schodową – kwota 38.726,00zł

-

Skórzewo rozbudowa Szkoły Podstawowej - kwota 8.000,00zł

-

Zakrzewo przebudowa pomieszczeń przedszkola – kwota 25.000,00zł

-

Skórzewo modernizacja elewacji i tarasu przedszkola – kwota 1.870,00zł.

Pozostałe zmiany wynikały z wprowadzenia wydatków w związku z przyznaną subwencją i
odszkodowaniem.
Rozdział 80150 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.064,00zł w związku z przyznaną
subwencją.
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Rozdział 85212 – zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem
dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz
odsetek.
Rozdział 85216 - zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 4.204,00zł.
Rozdział 90004 – zmiany wprowadzone zgodnie z wnioskami sołectwa i rad sołeckich w
ramach wydzielonych na 2015 r. środków dla sołectw oraz zwiększenie wydatków z tytułu
zakupu usług związanych z utrzymaniem zieleni o kwotę 26.091,00zł.
Rozdział 90015 – zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.
Środki sołeckie- Dąbrówka o kwotę 47.000,00zł,zmniejszenie planu wydatków zadań
inwestycyjnych: Dąbrowa budowa oświetlenia drogowego - Orzechowa 1 lampa, Topolowa 2
lampy, Drwęsa budowa oświetlenia ul. Sosnowa 5 lamp, Konarzewo budowa oświetlenia
drogowego Szafirowa 2 lampy, Szmaragdowa 4 lampy, Skórzewo budowa oświetlenia
drogowego ulica Wakacyjna 4 lampy, Więckowice budowa oświetlenia drogowego ulica
Słoneczna 7 lamp, Drwęsa wykonanie projektu oświetlenia drogowego ulice Dębowa,
Orzechowa łącznie o kwotę 10.000,00zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
pn. Pokrzywnica ul. Dworska, Leśna wykonanie projektu technicznego oświetlenia
drogowego na kwotę 10.000,00zł.
Rozdział 92195 – zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 45.000,00zł
(dotyczy CRK Konarzewo i GOK Dopiewiec), zwiększenie planu wydatków na zakup usług
remontowych w związku z planowanym remontem dachu na budynku CRK Konarzewo i
świetlicy wiejskiej w Gołuskach. Pozostałe zmiany wynikały z wprowadzenia wydatków
zgodnie z wnioskami sołtysów i rad sołeckich w ramach wydzielonych na 2015 r. środków
dla sołectw.
Rozdział 92695 – zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.
Zakrzewo modernizacja boiska sportowego o kwotę 3.700,00zł.
Pozostałe zmiany wynikały z wprowadzenia wydatków zgodnie z wnioskami sołtysów i rad
sołeckich w ramach wydzielonych na 2015 r. środków dla sołectw, w tym zmniejszenie planu
wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Środki sołeckie – Dąbrowa o kwotę 6.000,00zł.
Autopoprawka: zał. Nr 3 – wydatki majątkowe, rozdział 616, pozostałe zadania: dodanie po
słowie w Skórzewie, słów: „usunięcie kolizji linii napowietrznej średniego napięcia na ul.
Jaśminowej w Dąbrowie”.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/130/15 w
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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 24 do protokołu sesji.
Do pkt. 26.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu
do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan M. Kaczmarek, który poinformował, że
zgodnie z art.12 § 4 Kodeksu wyborczego Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy tworzy
odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,
zakładach karnych, aresztach śledczych, ich oddziałach oraz w domach studenckich, jeżeli w
dniu wyborów będzie w nich przebywało co najmniej 15 uprawnionych, a w przypadku
domów studenckich co najmniej 50 uprawnionych. Ponieważ w Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach przebywa obecnie 79 uprawnionych do głosowania zachodzi konieczność
utworzenia tam obwodu głosowania. Zgodnie z art.12 § 10 Kodeksu wyborczego Rada
Gminy podejmuje stosowną uchwałę najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów, czyli do
20.09.2015 r.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/131/15 w
sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w
zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 25 do protokołu sesji.
Do pkt. 27.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Pan S. Kurpiewski, który
poinformował, że w dniu 29 czerwca 2015 r. (data pisma: 26 czerwca 2015 r.) do Rady
Gminy wpłynęła skarga pani ………… na Wójta Gminy dotycząca nie otrzymania
dodatkowych wyjaśnień Wójta Gminy z dnia 11 maja br. w sprawie skargi złożonej 7 maja br.
w związku z odpowiedzią Wójta na protest wyborczy. Pismo Wójta było odpowiedzią na
pismo Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, w którym prosiła o ustosunkowanie się do
zarzutów zawartych w skardze.
W dniu 19 sierpnia 2015 r. Komisja Rewizyjna zajęła się przedmiotową skargą,
przeanalizowała zgromadzony materiał, w tym samą skargę, wysłuchując także argumentów
radcy prawnego reprezentującego Wójta.
Komisja uznała, że postępowanie skargowe jest postępowaniem jednoinstancyjnym,
uproszczonym, w którym nie ma stron, co jest poparte orzecznictwem sądowym. W toku tego
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postępowania nie doręcza się uczestnikom pism, poza poinformowaniem skarżącego o
sposobie załatwienia sprawy, nie ma zapoznawania się z aktami, tak jak w postępowaniu
administracyjnym.
Komisja doszła do wniosku, że Wójt Gminy nie miał obowiązku przekazania pisma z dnia 11
maja br. skarżącej. Była to odpowiedź na pismo Rady Gminy, które miało charakter
porządkujący i wyjaśniający aktualny stan formalny.
Tryb rozpatrywania skarg regulują zapisy Działu VIII kodeksu postępowania
administracyjnego, które nie zawierają szczegółowej regulacji dotyczącej rozpatrywania i
załatwienia skarg, w tym uregulowań prawnych dotyczących obowiązku zawiadamiania
skarżącego o czynnościach wewnętrznych, podejmowanych przez radę gminy.
W tym zakresie zachodzi jedynie obowiązek poinformowania skarżącej o sposobie
załatwienia skargi.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna zajęła jednomyślne stanowisko o uznaniu skargi Pani
…………. za bezzasadną.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/132/15 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 26 do protokołu sesji.
Do pkt. 28.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Pan S. Kurpiewski, który
poinformował, że w dniu 8 lipca 2015 r. (data pisma: 6 lipca 2015 r.) do Rady Gminy
wpłynęła skarga Pani ………….. na Wójta Gminy dotycząca niewłaściwego nadzoru nad
pracą urzędników Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy. Skarga dotyczy nie
dotrzymania terminu oraz błędnego rozpatrzenia odwołania z dnia 22 czerwca 2015 r.
W skardze skarżąca twierdzi, że w dniu 22 czerwca 2015 r. złożyła odwołanie od decyzji nr
RPPiOŚ.6730.228.2012 wydanej 5 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 133 kpa organ administracji
publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie w terminie siedmiu dni
od dnia, w którym je otrzymał, do organu odwoławczego. Odwołanie Pani …………. zostało
przesłane do organu odwoławczego 1 lipca (data umieszczona na piśmie przewodnim), a więc
9 dni po złożeniu odwołania. Ponadto zdaniem skarżącej jej odwołanie dotyczyło wyłącznie
decyzji wskazanej powyżej. Mimo tego w piśmie przewodnim Wójt Gminy poinformował, że
przekazuje odwołanie również w sprawie RPPiOŚ.6730.226.2012, co może wprowadzić w
błąd organ odwoławczy.
W dniu 14 lipca br. Wójt Gminy przesłał Radzie Gminy wyjaśnienia w powyższej sprawie.
Wójt stwierdził m.in., że pismo Pani ………… zawierało błąd co do określenia załączników,
co pani ………… skorygowała dopiero w dniu 29 czerwca 2015 r. Wójt odnosząc się do
zarzutów podniósł, że przesłanie dokumentacji dwóch spraw miało na celu przedstawienie
organowi wyższego stopnia całych akt związanych ze sprawą, tak aby nie doszło do
ewentualnego wydłużenia postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
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gdyż dotyczą tego samego problemu prawnego i oparte są na tym samym stanie faktycznym,
a różne są tylko strony obu postępowań.
W dniu 19 sierpnia 2015 r. Komisja Rewizyjna zajęła się przedmiotową skargą,
przeanalizowała zgromadzony materiał, w tym samą skargę, wysłuchując także argumentów
radcy prawnego oraz Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego wyjaśnił okoliczności uchybienia terminu
oraz poinformował o ustnym upomnieniu dyscyplinującym wobec pracowników Referatu,
odpowiedzialnych za wysyłkę korespondencji.
Komisja doszła do wniosku, że Wójt Gminy jako pracodawca, ma szereg możliwości
dyscyplinowania pracowników, wynikających z przepisów prawa. Jedną z możliwości jest
rozmowa dyscyplinująca i fakt, że taka rozmowa miała miejsce świadczy o tym, że nadzór
jest prowadzony i to należycie.
Dodatkowo Urząd Gminy podjął szybkie kroki w celu sprostowania błędu w treści pisma
przewodniego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Komisja uznała, że termin na przekazanie odwołania został przekroczony, ale był to jedynie
termin instrukcyjny i jego niedochowanie nie wywołało żadnego uszczerbku dla skarżącej.
Dodać można, że jednostkowy przypadek uchybienia przez pracownika terminu
instrukcyjnego nie świadczy o braku nadzoru Wójta nad pracownikami.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna zajęła jednomyślne stanowisko o uznaniu skargi Pani
…………. za bezzasadną
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Nnorom: ze względu na nieobecność niektórych radnych na wspólnym posiedzeniu
komisji proponuję odczytać chociaż treść uzasadnienia.
Pan S. Kurpiewski odczytał treść uzasadnienia uchwały.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/133/15 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 27 do protokołu sesji.
Do pkt. 29.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Pan S. Kurpiewski, który
poinformował, że w dniu 11 sierpnia br. (data pisma: 6 sierpnia br.) do Rady Gminy
wpłynęła skarga Pani ……………. na Wójta Gminy, która zarzuca niewłaściwe rozpatrzenie
jej skargi z dnia 6 lipca br. na działanie pracowników Urzędu Gminy. W/w skarga,
skierowana do Wójta, dotyczyła niewłaściwego postępowania w sprawie jej odwołania od
decyzji nr RPPiOŚ.6730.228.2012. Zarzuty dotyczą przesłania do SKO wniosku o uchylenie
decyzji nr RPPiOŚ.6730.226.2012, która została uchylona przez SKO 31 stycznia 2013 r. i
nie funkcjonuje już w obrocie prawnym. Ponadto nie dotrzymano terminu przesłania
dokumentacji do organu odwoławczego, przekraczając ustawowy termin o dwa dni. Wójt
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Gminy pismem z dnia 24 lipca 2015 r. uznał za bezzasadną skargę Pani ……….., twierdząc
m.in., że zaistniały błąd powstał z jej winy, ponieważ niewłaściwie określiła liczbę
załączników. Zdaniem skarżącej listę załączników, dołączonych do odwołania, ustalają
pracownicy Urzędu, a nie wnioskodawca. Ponadto Pani …………. twierdzi, że nie
korygowała listy załączników w piśmie z dnia 29 czerwca 2015 r., ponieważ takiego pisma do
Urzędu nie składała. Zdaniem skarżącej wysłanie odwołania w sprawie nr
RPPiOŚ.6730.226.2012 jest ewidentnym błędem urzędników, którzy nieuważnie zapoznali
się z treścią jej wniosku, jak również nie zapoznali się z dokumentacją przeznaczoną do
wysyłki.
W dniu 19 sierpnia 2015 r. Komisja Rewizyjna zajęła się przedmiotową skargą,
przeanalizowała zgromadzony materiał, w tym samą skargę.
Przedmiotowa skarga, w której skarżąca zarzuca niewłaściwe działanie pracowników Urzędu
Gminy, inicjuje jednoinstancyjne postępowanie uproszczone, w ramach którego Komisja
Rewizyjna nie powinna wchodzić w merytorykę danego postępowania administracyjnego w
tym sensie, że Rada Gminy nie sprawuje nadzoru jurysdykcyjnego, nie jest kolejną instancją
odwoławczą w sprawie.
Należy stwierdzić, że nawet jeśliby hipotetycznie doszło do błędów merytorycznych w
rozpoznawaniu danej sprawy administracyjnej, to w takiej sprawie strona ma prawo wnieść
odwołanie do organu wyższego stopnia i wówczas nastąpiłaby kontrola w ramach
dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego.
Rada Gminy nie powinna też wchodzić w kompetencje Wójta dotyczące nadzoru nad
pracownikami Urzędu w określonej procedurze wydania decyzji administracyjnej.
W ramach skargi na wójta Komisja może jedynie badać, czy Wójt skargę na pracowników
rozpatrzył zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Wójt takie
postępowanie przeprowadził. W ramach rozpatrywania skargi na pracowników urzędu Wójt
podjął właściwe działania, tj. rozpoznał sprawę, przeprowadził postępowanie wyjaśniające i o
sposobie załatwienia skargi zawiadomił skarżącą w ustawowym terminie.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna zajęła jednomyślne stanowisko o uznaniu skargi Pani
…………….. za bezzasadną.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/134/15 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 28 do protokołu sesji.
Do pkt. 30.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Moskalik: prośba do radnych powiatowych, aby przy projektowaniu drogi ze
Skórzewa do Dąbrówki zastanowić się nad wycięciem topoli, które podczas wichur są bardzo
niebezpieczne,
- ul. Poznańska w Skorzewie - guliki są zapchane liśćmi – proszę o wyczyszczenie, aby woda
mogła odpływać.
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Radny Ostrowski: na rondzie przy szkole w Skórzewie wisi urwana gałąź – proszę o
interwencję. Moim zdaniem decyzja o posadzeniu drzewa w środku ronda była niefortunna.
Radna Jamont: proszę zwrócić się do Policji o częstsze patrole na ul. Poznańskiej w
Dąbrówce, chodzi o bezpieczeństwo dzieci udających się do szkoły,
-otrzymuję sygnały od mieszkańców, że w Dąbrówce psy są często wyprowadzane bez
kagańców i biegają luzem. Proszę zwrócić uwagę straży gminnej na ten problem.
Radny Strychalski: proszę zwrócić uwagę inwestorowi, aby nie stawiał samochodów na
bieżni koło szkoły przy ul. Malinowej w Dąbrówce.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: bieżnia będzie rozebrana.
Radny Jazy: kto proponował drogi do przewozu materiałów na budowę trasy S-5?
Wicestarosta Pan T. Łubiński: wykonawca. Nie chcemy, aby ruch odbywał się przez środek
Konarzewa
Radny Jazy: czy rozważano wariant drogi nieutwardzonej pomiędzy Konarzewem a
Stęszewem?
Wicestarosta Pan T. Łubiński: będziemy robić wszystko, aby ruch nie odbywał się przez
centrum Konarzewa.
Radny Kurpiewski: czy wiadomo kiedy firma wejdzie na plac budowy S-5?
Pan Łubiński: wykonawca ma 22 miesiące na wykonanie.
Radny Jazy: prace archeologiczne już się rozpoczęły.
Radny K. Dorna: w Wysogotowie przewróciło się drzewo z Gminy Dopiewo na Gminę
Tarnowo Podgórne, co zrobić z tym fantem?
- właściciele rowów melioracyjnych twierdzą, że jeżeli sprzedali działki to rowy ich nie
dotyczą, mamy z tym problem, rowy są zarośnięte,
- czy można zmienić nazwę ulicy na inną?
- co z wnioskami suszowymi?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: susza – wnioski można składać do biura obsługi klienta,
mamy powołaną komisję, dotyczy łąk, roślin okopowych i strączkowych, a nie dotyczy
zebranych już zbóż.
- zmiana nazwy ulicy – można to zrobić,
- drzewa – jeżeli drzewo przewróciło się na sąsiednią Gminę to powinniśmy otrzymać takie
zgłoszenie od Gminy z prośbą o usunięcie lub wystawią nam rachunek.
Radny Moskalik: sprawa drzewa w Wysogotowie już jest załatwiona.
Wiceprzewodniczący Rady Pan P. Dziembowski: w imieniu mieszkańców wnioskuję o
przystąpienie do sporządzenia zmiany planu w Skórzewie, rejon ul. Nad Potokiem – zmiana
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polegająca na zamianie drogi na ciąg pieszo rowerowy na odcinku od ul. Truskawkowej do
końca istniejącego planu Spółdzielni Ławica.
Sołtys Zakrzewa Pan M. Czekalski: wnioskuję o wystąpienie do odpowiednich służb w celu
wyczyszczenia Wirynki, jest wiele miejsc zarośniętych nawet na 1,5 m.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wystąpimy z wnioskiem o wyczyszczenie do WZiR-u.
Do pkt. 31.
Zakończenie obrad X sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia X sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 28 załączników.
Protokół zawiera 27 stron, ponumerowanych od 1 do 27.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 150831_X.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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