P r o t o k ó ł Nr XII/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 26 października 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk

Sesję rozpoczęto o godz. 1505, a zakończono o godz. 1650
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia XII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1505 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 XII sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z XI 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 zaopiniowania planu aglomeracji Skórzewo. DRUK 157
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Dopiewo. DRUK 158
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w
stowarzyszeniu o nazwie „Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”. DRUK
159
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11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i
siłowni zewnętrznych wraz z terenem przyległym znajdujących się na terenie Gminy
Dopiewo. DRUK 160
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2016 r. DRUK 161
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016-2018 w Gminie Dopiewo. DRUK 162
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DRUK 163
15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej
nr 307 i drogi ekspresowej S-11, gmina Dopiewo. DRUK 164
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dopiewo i Konarzewo w rejonie
autostrady A2, gmina Dopiewo. DRUK 165
17. 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 166
18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej,
gmina Dopiewo – etap I. DRUK 167
19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wąska we wsi Więckowice. DRUK 168
20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Platanami we wsi Drwęsa, obręb
Więckowice. DRUK 169
21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przy Stawie we wsi Dopiewiec. DRUK
170
22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i
Olszynowej, gmina Dopiewo. DRUK 171
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 172
24. 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 173
25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalenia i poboru
oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów. DRUK 174
26. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku. DRUK 175
27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. DRUK 176
28. Wolne głosy i wnioski.
29. Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji następujących
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projektów:
- w sprawie w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Skórzewo. DRUK 157
- w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Dopiewo. DRUK 158
Powyższe jest konsekwencją ustaleń podczas wspólnego posiedzenia komisji. Sejmik
Województwa uchwalił przedmiotowe projekty na sesji w dniu 28 września br., dlatego
podejmowanie tych uchwał obecnie jest bezprzedmiotowe.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: kto jest za wycofaniem ww. projektów uchwał z
porządku obrad sesji – 19 głosów „za”.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są inne wnioski? Nie widzę, przystępujemy do
głosowania zmiany porządku obrad, proszę o głosowanie przez podniesienie ręki – 19 głosów
„za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu XI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z XI sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Uwagi nie wpłynęły.
Protokół został przyjęty – 19 głosów „za”.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Brak.
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Radny Powiatu Poznańskiego Pan A. Strażyński: nowych informacji nie mam dla Państwa.
Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się w środę 28.10.15 r.
O godz. 15.15 na posiedzenie sesji przybył Pan S. Kurpiewski. Aktualny stan obecności
wynosi 20 radnych.
Do pkt. 7.
Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
Wójt Gminy Pan Adrian Napierała przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy
sesjami Rady Gminy Dopiewo.
Sprawozdanie z działalności Wójta radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.
Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji.
O godz. 15.20 na posiedzenie sesji przybył Pan P. Dziembowski. Aktualny stan obecności
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wynosi 21 radnych.
Do pkt. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w
stowarzyszeniu o nazwie „Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Promocji Pan A. Mendrala, który
poinformował, że Gmina Dopiewo uczestniczyła w realizacji programu LEADER w latach
2007-2013 będąc członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania „Źródło”. Gmina
pozyskiwała środki unijne z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na projekty wpisujące
się w Lokalną Strategię Rozwoju lokalnej grupy działania.
W okresie programowania 2014-2020 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”
chce kontynuować swoją działalność korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, dlatego konieczne jest przygotowanie wspólnie z partnerami stowarzyszenia
nowej lokalnej strategii rozwoju. Przedmiotowa strategia opracowana będzie w oparciu o
nowe zasady, w tym między innymi o zasadę, iż Lokalna Strategia Rozwoju będzie
realizowana na obszarze zamieszkanym przez co najmniej 30 000 mieszkańców. Wobec
powyższego, aby w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 posiadać możliwość dalszego
uczestnictwa w działaniu LEADER i korzystania ze środków unijnych, Gmina Dopiewo
zamierza nadal pozostać członkiem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło”.
Podjęcie uchwały umożliwi gminie oraz beneficjentom z jej terenu na aplikowanie o środki w
ramach PROW 2014-2020, co wpłynie na rozwój obszarów wiejskich znajdujących się w
gminie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poinformował, że w październiku br. ogłoszono
tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym – t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515. Ta uwaga
dotyczy wszystkich omawianych projektów uchwał. Do projektów, które nie mają w
podstawie prawnej wpisanego nowego numeru dziennika ustaw zostanie wprowadzona
stosowna zmiana.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/157/15 w
sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w stowarzyszeniu o
nazwie „Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i
siłowni zewnętrznych wraz z terenem przyległym znajdujących się na terenie Gminy
Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy Pan P. Przepióra, który poinformował, że
zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Gminnym Rada Gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Place zabaw i siłownie zewnętrzne będące własnością gminy,
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stanowią obiekty użyteczności publicznej, są one kompleksowo wyposażone i pełnią funkcję
rekreacyjno -wypoczynkową dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. Wprowadzenie
jednolitego regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych ma na celu
ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń i zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Autopoprawki:
- pkt 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Z urządzeń znajdujących się na placach zabaw
mogą korzystać…”
- zmiana dziennika ustaw - Kodeks wykroczeń – „Dz. U. z 2015, poz. 1094”.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/158/15 w
sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz
z terenem przyległym znajdujących się na terenie Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2016 r.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Cz. Leciejewska,
która poinformowała, że zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz. 1286) do zadań własnych Gminy należą prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, a zadania te obejmują w szczególności
następujące zagadnienia:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych z elementami socjoterapii,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów zakazu sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych, jak również zakazu reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Realizacja powyższych zadań, w myśl cyt. ustawy, prowadzona jest w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego corocznie
przez Radę Gminy w Dopiewie.
Koordynatorem wdrażania Programu oraz odpowiedzialnym za monitoring i ewaluację jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. Program realizują: Gminna Komisja
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dopiewie i Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dopiewie.
Zasady finansowania poszczególnych zadań i wynagrodzenie członków GKRPA określa
preliminarz wydatków stanowiący załącznik do Programu.
Autopoprawka:
Pkt VII. Programu „Finansowanie programu” otrzymuje brzmienie:
„Gminny Program realizowany będzie w roku kalendarzowym 2016, ze środków finansowych
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki na finansowanie Programu w dziale 851- ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, określa preliminarz stanowiący załącznik nr 1 do Programu.
Zasady wynagradzania członków komisji:
Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywać się będą nie
częściej niż raz na dwa miesiące. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się możliwość odbywania
posiedzeń częściej.
Za udział w posiedzeniu członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie ryczałtu według
ustalonych przez Radę Gminy wysokościach:
-Przewodniczący GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 30% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
- Sekretarz GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 28 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
- Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie w wysokości 19 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę”.
Ponadto informuję o dwóch zmianach w preliminarzu:
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
a) w pkt II. 1 paragraf wydatków – powinno być 4170,
b) w pkt II. 2 paragraf wydatków – powinno być 4390.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ostrowski: czy kwota 21 767 uwzględnia przegłosowane stawki wynagrodzeń
członków Komisji?
Pani Cz. Leciejewska: ta kwota nie została uwzględniona.
Radny Ostrowski: to jak mamy to głosować.
Pani Cz. Leciejewska: ale kwota ogólna będzie taka sama.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: jeżeli zajdzie taka konieczność, to preliminarz będzie
weryfikowany na bieżąco.
Radny Ostrowski: powinniśmy wiedzieć za czym głosujemy, nie twórzmy fikcji.
Pani Cz. Leciejewska: nie znamy do końca końcowych kwot, jeżeli zajdzie taka konieczność
to zmienimy.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XII/159/15 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na
2016 r.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016-2018 w Gminie Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Cz. Leciejewska,
która poinformowała, że zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze. zm.) do
zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letniego gminnego programu
wspierania rodziny.
Niniejszy program jest zgodny ze „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Dopiewo w latach 2006-2015”, zawiera kierunki polityki prorodzinnej państwa. Celem
głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych. Cele szczegółowe programu wskazują zadania do realizacji,
wskaźniki tych zadań oraz realizatorów poszczególnych działań.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/160/15 w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie
Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2016 rok Programu współpracy Gminy
Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Promocji Pan A. Mendrala, który
poinformował, że Program współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. został opracowany zgodnie z zasadami
określonymi w tej ustawie.
Celem współpracy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Dopiewo. Współpraca ma
umacniać w społecznej świadomości poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie oraz
budować społeczeństwo obywatelskie, aktywizując społeczność lokalną.
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Program określa zakres i reguły współdziałania. Został on przedstawiony podczas konsultacji
społecznych, które odbyły się w dniu 22 września 2015r. w Urzędzie Gminy Dopiewo.
Autopoprawki:
- § 9. ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „liczba beneficjentów, którzy skorzystają ze
zleconych do realizacji zadań”,
- uzasadnienie – konsultacje odbyły się w „Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Dopiewie”, a nie w „Urzędzie Gminy”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/161/15 w
sprawie przyjęcia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi
wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S-11, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11 ma na
celu wprowadzenie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z możliwością
lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego, zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Opracowanie
przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na określenie
szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz w przyszłości spowoduje uruchomienie
nowych terenów inwestycyjnych.
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 XII/162/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S-11,
gmina Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
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Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dopiewo i Konarzewo w rejonie
autostrady A2, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowościach Dopiewo i Konarzewo w rejonie autostrady A2 ma na celu wprowadzenie
terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów upraw rolnych oraz w
niewielkim fragmencie terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Opracowanie
przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na określenie
szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz w przyszłości spowoduje uruchomienie
nowych terenów inwestycyjnych.
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 XII/163/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowościach Dopiewo i Konarzewo w rejonie autostrady A2, gmina Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
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.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że celem planu jest stworzenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej i
usługowej oraz wyznaczenie przebiegu drogi wzdłuż torów kolejowych. Obszar opracowania
obejmuje około 17 ha. Projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu w sierpniu br. Ze
względu na przegłosowanie uwag projekt wymagał ponownego wyłożenia.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Strażyński: na posiedzeniu komisji pytałem o zakaz wprowadzenia ogrodzeń
betonowych pełnych, dlaczego zakazujemy tego typu ogrodzeń na tyłach działki?
Projektant Pani Sylwia Jambrożek: ten zapis dotyczy tylko terenów zieleni. Moim zadaniem
to są ogrodzenia szpecące, które brzydko wyglądają.
Radny Ostrowski: czy 80% kolorystyki elewacji wynika z przepisów, czy z subiektywnej
opinii biura projektowego?
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Pani Jambrożek: nie ma przepisów, które to regulują, jest to nasza propozycja wynikająca z
doświadczenia.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: dziwię się trochę tej dyskusji, wskazujemy mieszkańcom
kierunek, w którym ład przestrzenny ma podążać, a Państwo chcecie wprowadzić dowolność?
Radny Dziembowski: czym się kierowano dopuszczając kondygnację podziemną?
Pani Jambrożek: konsultowaliśmy te zapisy z pracownikami Urzędu, kondygnacja podziemna
będzie musiała być odpowiednio zabezpieczona. Konsultowaliśmy projekt także z
instytucjami opiniującymi i żadna z nich nie zakwestionowała tych zapisów.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: chcę poinformować, że w projekcie uchwały mamy
uwagę, która została odrzucona przez Wójta. Stanowi ona integralną część uchwały.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 17 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr XII/164/15 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.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 16.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej,
gmina Dopiewo – etap I.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że celem planu jest uporządkowanie przestrzeni poprzez wyznaczenie terenów
usługowych, usługowo-mieszkaniowych oraz mieszkaniowych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Moskalik: na komisji wnioskowałem, aby dogadać się z Panem Tłoczkiem w sprawie
zasypania rowu?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ale nie na etapie planu, tylko w późniejszym terminie.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła
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Uchwałę Nr XII/165/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej,
gmina Dopiewo – etap I.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wąska we wsi Więckowice.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Więckowicach przy ulicy Jeziornej,
zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W związku z planowaną zabudową przy
powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy. Rada sołecka
oraz mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Wąska dla działki o numerze
ewidencyjnym 175/1 w Więckowicach.
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 XII/166/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Wąska we wsi Więckowice.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Platanami we wsi Drwęsa, obręb
Więckowice.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Drwęsie przy ulicy Orzechowej,
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 Pod Platanami dla działki o numerze
ewidencyjnym 14/23 w Drwęsie.
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 XII/167/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Pod Platanami we wsi Drwęsa, obręb Więckowice.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
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Do pkt. 19.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przy Stawie we wsi Dopiewiec.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewcu przy ulicy Osiedle, 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 Przy Stawie dla działki o numerze
ewidencyjnym 107/7 i działki o numerze ewidencyjnym 108/8 w Dopiewcu.
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 XII/168/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Przy Stawie we wsi Dopiewiec.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Do pkt. 20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i
Olszynowej, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. planowania przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i Olszynowej ma na celu wprowadzenie
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dopiewo. Opracowanie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego
pozwoli na określenie szczegółowych zasad zagospodarowania.
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 XII/169/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i Olszynowej, gmina Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: przechodzimy teraz do omawiania spraw finansowych, dlatego
sugeruję, aby w pierwszej kolejności omówić zmiany w budżecie, przed WPF-em.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: i tak zrobimy.
Do pkt. 21.
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.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek przedstawiła następujące zmiany:
Dochody
Rozdział 01010 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Powiatu
Poznańskiego o kwotę 509.373,00zł.
Rozdział 60016 – zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania do
inwestycji pn. „Skórzewo przebudowa ulicy Batorowskiej w obrębie Kościoła.
Rozdział 70005 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00zł.
Rozdział 75011 – zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 22,00zł.
Rozdział 75023 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3360,00zł polegające na
dostosowaniu ich do wykonania.
Rozdział 75601 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00zł polegające na dostosowaniu
ich do wykonania.
Rozdział 75615 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.900,00zł polegające na
dostosowaniu ich do wykonania.
Rozdział 75616 – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o
kwotę 2.000,00zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach o kwotę
503,00zł oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat o kwotę 12.800,00zł.
Rozdział 75618 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.000,00zł.
Rozdział 75621 – zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym
od osób prawnych o kwotę 284.804,00zł.
Rozdział 75814 – zwiększenie planu dochodów z tytułu kar pieniężnych o kwotę 71.560,00zł
oraz z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę. 600.000,00zł.
Rozdział 80101, 80110 i 80113 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 78.885,00zł
polegające na dostosowaniu ich do wykonania.
Rozdział 85395 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 654,00zł polegające na dostosowaniu
ich do wykonania.
Rozdział 85415 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w ramach Programu pomocy
dzieciom i uczniom o kwotę 2.000,00zł.
Rozdział 92195 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00zł polegające na
dostosowaniu ich do wykonania.
Wydatki
Rozdział 01010 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.025.245,00zł w
zakresie następujących zadań:
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Plan

Zmiana

Plan po
zmianach

300 000

-174 965

125 035

1 200 000

-1 460

1 198 540

Skórzewo budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Skórzewskiej

109 470

-109 470

0

Zakrzewo budowa kanalizacji sanitarnej ul.
Niezłomnych, Gwiaździstej i Wierzbowej

690 000

-19 350

670 650

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do
oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie
przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach

640 000

-640 000

0

80 000

-80 000

0

Nazwa zadania

Pozostałe zadania, w tym: wykonanie dokumentacji
kanalizacji sanitarnej (w tym: dla miejscowości Gołuski,
Skórzewo w rejonie pomiędzy ul. Sadową-SzarotkowąKolejową-Sportową)aktualizacja aglomeracji Dopiewo i
Skórzewo
Palędzie budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach:
Olszynowa, Radosna, Nowa

Dąbrówka rozbudowa oczyszczalni ścieków dokumentacja

Rozdział 01041 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 140.000,00zł w
zakresie następujących zadań:
Nazwa zadania

Zmiana

Plan po
zmianach

-100 000

0

-40 000

0

Plan
Gmina Dopiewo Masterplan Aglomeracji Poznańskiej adaptacja dworców i terenów pod parkingi

100 000

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania starej szkoły
w Więckowicach na obiekt o charakterze kulturalnosocjalnym - dokumentacja

40 000

Rozdział 60014 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.640,00zł na
zadaniu inwestycyjnym Konarzewo budowa chodnika ul. Szkolna.
Rozdział 60016 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.846.000,00zł w
zakresie następujących zadań:

75 000

-75 000

Plan po
zmianach
0

Dąbrówka przebudowa ulic: Lipowej i Majątkowej

800 000

-800 000

0

Dopiewo budowa ul. Ogrodowej

450 000

-50 000

400 000

Dopiewo budowa ulicy Niecałej

470 000

-60 000

410 000

Dopiewo budowa ulicy Wodnej

350 000

-350 000

0

Skórzewo budowa ulicy Akacjowej

250 000

-250 000

0

1 385 000

-1 050

1 383 950

Nazwa zadania
Dąbrowa budowa przepustu ulica Akacjowa

Skórzewo budowa ulicy Sportowej I i II etap

Plan

Zmiana
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Skórzewo przebudowa ulicy Batorowskiej – w obrębie
kościoła
Pozostałe zadania, w tym: budowa chodników,
parkingów, wykonanie dokumentacji technicznych (w tym:
dokończenie dokumentacji z 2014 r., wykonanie
dokumentacji: ul. Nad Potokiem od ul. Poznańskiej do ul.
Kwiatowej w Skórzewie, usunięcie kolizji linii
napowietrznej średniego napięcia na ul. Jaśminowej w
Dąbrowie), wykup gruntów
Zakrzewo budowa ulicy Niezłomnych
Przebudowa ulicy Nad Potokiem w miejscowości
Skórzewo

780 000

-100 000

680 000

0

1 312 670

-160 000

400 000

0

190 000

1 312 670
560 000
190 000

Rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę
10.000,00zł.
Rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych
związanych z podziałem nieruchomości o kwotę 14.000,00zł.
Rozdział 80101 – zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 65.000,00zł. Zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych o kwotę 330.890,00zł. Pozostałe zmiany dokonano zgodnie z wnioskami
Dyrektorów jednostek oświatowych.
Rozdział 80103 – zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 130.000,00zł, dla publicznych jednostek
systemu oświaty o kwotę 403.150,00zł. Pozostałe zmiany dokonano zgodnie z wnioskami
Dyrektorów jednostek oświatowych.
Rozdział 80110, 80146, 80148 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów
jednostek oświatowych.
Rozdział 80149 - zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 6.000,00zł.
Rozdział 80150 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 6.000,00zł.
Rozdział 85153 i 85154 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00zł w związku ze
wzrostem planu dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pozostałe zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora OPS.
Rozdział 85212, 85214, 85119, 85295 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora
OPS.
Rozdział 85401 i 85412 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek
oświatowych.
Rozdział 85415 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00zł w związku ze
zwiększeniem planu dotacji w ramach Programu pomocy dzieciom i uczniom.
Rozdział 90004 i 92195 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich i Sołtysów.
Autopoprawka:
- w zał. Nr 2 rozdział 85401, par. 4040 – zmniejszenie o 7100 zł (dodatkowe wynagrodzenia
roczne),
- par. 4440 – zmniejszenie o 290 zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Skarbnik Gminy: jest jeszcze kwestia projektu na starą szkołę w Więckowicach – proponuję
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pozostawienie kwoty 40 000 zł w zał. Nr 3. W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy
w zał. Nr 2, 3 oraz w uzasadnieniu. Zmniejszeniu ulegnie także kwota rezerwy.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr XII/170/15 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 20 do protokołu sesji.
Do pkt. 22.
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 do uchwały budżetowej oraz dokonano zmian w
przedsięwzięciach. Proponuje się wykreślenie zadania 1.3.2.14 – dotyczy przebudowy starej
szkoły w Więckowicach. W zał. Nr 1 zostanie skorygowana kwota 71 000 zł na ww. zadanie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kurpiewski: czyli zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania starej szkoły w
Więckowicach na obiekt o charakterze kulturalno-socjalnym pozostaje z kwotą 40 000 zł i
jest tylko w projekcie budżetu, nie ma go w WPF?
Skarbnik Gminy: tak.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr XII/171/15 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 21 do protokołu sesji.
Do pkt. 23.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalenia i
poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
zmiana uchwały dotyczy dodania inkasentów do poboru podatku. Inkasentami będą sołtysi, za
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wyjątkiem Palędzia.
Autopoprawki:
- w § 1 zapis powinien dotyczyć ust. 2, a nie 1.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/172/15 w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października
2008 r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji.
Do pkt. 24.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w
tym podatku.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
Rada Gminy na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa
stawki podatku od nieruchomości. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1
ww. ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na
następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. obniżenie stawek maksymalnych podatku od
nieruchomości w 2016 r. wyniesie 1,2%.
Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów Gminy. Z tego
powodu istotne jest utrzymywanie realnych wpływów z tego podatku na co najmniej
niezmienionym poziomie. W związku z powyższym, proponuje się następujące zmiany
wysokości stawek podatkowych od budynków:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej. Podwyższono stawkę o 1,00zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w
stosunku do stawki obowiązującej w 2015 roku,
b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Obniżono stawkę o 0,07zł
za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do stawki obowiązującej w 2015 roku w
związku z koniecznością dostosowania obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia
2015 roku,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej. Obniżono stawkę o 0,03zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w
stosunku do stawki obowiązującej w 2015 roku w związku z koniecznością dostosowania
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku.
Pozostałe stawki pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr XII/173/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w
tym podatku.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu sesji.
Do pkt. 25.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. Planowania Przestrzennego Pan Ł. Ślisiński, który
poinformował, że lokal mieszkalny nr 58 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 usytuowany jest
na 10 kondygnacji w budynku przy ul. Chłapowskiego 21 w Poznaniu. Budynek
zlokalizowany jest na Dolnej Wildzie. Obecnie lokal jest niezamieszkiwany.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr XII/174/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu sesji.
Do pkt. 26.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Strychalski: czy na terenie Gminy ustanowiono odrębną miejscowość?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: nie, ale temat jest mi znany, Dąbrówka - Leśna Polana nie
istnieje.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: dzwoniłem do „Linei” i zobowiązali się do ściągnięcia tabliczki.
Radna Walich: czy będą wiaty przy przystankach na ul. Poznańskiej w Skorzewie?
Pan A. Strażyński: tak będą.
Radny Pawelec: czy można poprawić usytuowanie przystanku autobusowego w Dąbrówce w
kierunku Poznania, zdarza się, że przez stojący, blokujący autobus ciąg samochodów sięga aż
do Palędzia do torów kolejowych.
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Pan A. Strażyński: jest taka możliwość, jest przygotowana koncepcja projektu tego odcinka.
Przekażę tą sugestię projektantowi.
Radna Nowak: co z przejściem dla pieszych na ul. Szkolnej w Dopiewcu?
Pan A. Strażyński: mam deklarację, że przejście zostanie wykonane do końca roku.
Radny Ostrowski: w tej koncepcji proszę uwzględnić przebudowę skrętu jadąc z Dąbrówki w
kierunku Dąbrowy
Radny Dorna: tam jest przewidziane rondo z trzema wyjściami.
Radny Kapciński: droga Konarzewo - Chomęcice jest niebezpieczną drogą, zdarzył się tam
śmiertelny wypadek w okolicy boiska, obecnie za chwilę zacznie się tam ruch ciężarówek w
związku z budową trasy S-5. Mam prośbę do Pana A. Strażyńskiego o przypilnowanie
sprawy wykonania chodnika przy boisku, wykonania barierki, przejścia dla pieszych – było to
już wstępnie ustalone z przedstawicielami Powiatu.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wykonawca S-5 poinformował, że nie będzie korzystał z drogi
Konarzewo-Chomęcice, ze względu na warunki jakie postawiliśmy wspólnie z Zarządem
Dróg Powiatowych. To zresztą dotyczy wszystkich dróg w Gminie Dopiewo. Jeżeli ktoś
zauważy ruch samochodów ciężarowych na naszych drogach w związku z budową trasy S-5
to proszę to zgłosić na Policję.
Radny K. Dorna: w lutym złożyłem wnioski o wycięcie drzew na boisku wiejskim w
Dąbrowie, inwentaryzację wykonano w marcu i do tej pory nie mam informacji na jakim
etapie jest ta sprawa.
- śmieci – firma Hemar jest obrażona, chodzi o naszą bramę w szkole, firma twierdzi, że
mamy nadprodukcje śmieci i w nieodpowiednich pojemnikach.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wycinka drzew – jutro oddzwonię do Pana radnego,
- brak pojemników – to jest problem dyrektora szkoły – zarządcy obiektu, odpady powinny
być we właściwych pojemnikach. Jeżeli tych pojemników brakuje, to powinny zostać
uzupełnione.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: ten problem nie powinien być załatwiany na
szczeblu Rady Gminy. Proszę to załatwiać na linii dyrektor szkoły – Wójt.
Radny Moskalik: złożyłem pismo w sprawie ogłowienia jesionów na Poznańskiej – to jest
sprawa Powiatu, ale proszę się tym zająć.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: Powiat poinformował, że po zakończeniu modernizacji ul.
Poznańskiej dokona ogłowienia w listopadzie br.
Radna Walich: przy ul. Poznańskiej koło ul. Działkowej pozostawiono 2 drzewa, kiedyś był
tam rów, teraz jest chodnik, na którym leży pełno ilości. Kto będzie odpowiadał jak się tam
ktoś poślizgnie? Uważam, że te dwa drzewa powinny zostać usunięte.
Radny Jazy: w maju br. otrzymaliśmy informację, że Zarząd Dróg Powiatowych przychyla się
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do wniosku mieszkańców o ograniczenie ruchu wysoko tonażowego na ul. Dopiewskiej w
Konarzewie, ale od tego czasu żadne oznakowanie nie pojawiło się.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: proszę, aby od następnej sesji korzystać z
trybuny do zadawania pytań.
Do pkt. 27.
Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia XII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 24 załączniki.
Protokół zawiera 20 stron, ponumerowanych od 1 do 20.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 151026_XII.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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