P r o t o k ó ł Nr XIII/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 23 listopada 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk

Sesję rozpoczęto o godz. 1508, a zakończono o godz. 1800
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia XIII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1508 dokonał Przewodniczący Rady
Gminy, Pan Leszek Nowaczyk.
Do pkt. 2.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk stwierdził, że na 21 radnych na sesji obecnych jest
20 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał i rozstrzygnięć.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Do pkt. 3.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk odczytał porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Dopiewo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Stwierdzenie kworum.
Odczytanie porządku obrad.
Informacja o przyjęciu protokołu z XII sesji.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę dla AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody i odbioru
ścieków dla odbiorców w Skórzewie w rejonie ul. Jaworowej (od ulicy Malwowej do
studni wodomierzowej), ul. Przylesie oraz ul. Lipowej, jak również ul. Mieczykowa od
granicy m. Poznania do włączenia do ul. Jaworowej, a także ul. Szarotkowa po stronie
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Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od 145 do granicy z ulicą Daliową.
DRUK 175
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa we wsi Konarzewo. DRUK
176
10.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zborowo. DRUK 177
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej
niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. DRUK 178
12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia proekologicznego. DRUK 179
13.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
DRUK 180
14.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 181
15.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. DRUK 182
16.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych. DRUK 183
17.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew. DRUK 184
18.Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. DRUK 185
19.Projekt uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dopiewo, położonej w Dopiewie przy ul.
Łąkowej, obejmująca działkę nr ewid. 738/15. DRUK 186
20.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku. DRUK 187
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. DRUK 188
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. DRUK 189
23.Wolne głosy i wnioski.
24.Informacja przedstawiciela grupy inicjatywnej o przebiegu linii 400 kV przez teren Gminy
Dopiewo.
25.Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o dodanie do porządku obrad sesji następujących
projektów uchwał:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Powyższe jest konsekwencją ustaleń podczas wspólnego posiedzenia komisji. Podjęcie
uchwały jest konieczne, aby ująć przedmiotowe zadania w projekcie budżetu na 2016 rok.
- w sprawie nadania nazwy ulicy Laurowa we Dopiewo.
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Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są inne wnioski? Nie widzę, przystępujemy do
głosowania zmiany porządku obrad, proszę o głosowanie przez podniesienie ręki – 20 głosów
„za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu XII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z XII sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Uwagi nie wpłynęły.
Protokół został przyjęty – 20 głosów „za”.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Brak.
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Brak.
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.
Wójt Gminy Pan Adrian Napierała: chcę Państwa poinformować o jednym spotkaniu, którego
nie ma w sprawozdaniu. 18 listopada 2015 r. doszło w Gminie Tarnowo Podgórne do
spotkania przedstawicieli gmin, przez które przebiegać ma linia 400 kV.
Reprezentujący Gminy Wójtowie i Burmistrzowie postanowili stworzyć nieformalne Forum
Gmin, którego celem będzie ochrona mieszkańców przed negatywnymi skutkami przebiegu
linii. Cztery Gminy, które wyraziły zainteresowanie inicjatywą (Dopiewo, Kaźmierz,
Szamotuły i Tarnowo Podgórne), uchwaliły już oficjalne stanowiska, w których wyrażony
został sprzeciw wobec nowego przebiegu 400 kV, ingerującego w osiedla mieszkaniowe i
krajobraz. Pozostałe samorządy są w trakcie oceny skutków inwestycji dla społeczności
lokalnej i mają przygotować i uchwalić takie stanowiska do końca listopada 2015 r.
Wójt Gminy przedstawił zebranym nowego Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej Pana Wiesława Zbiorczyka.
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Do pkt. 8.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę dla AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody i odbioru
ścieków dla odbiorców w Skórzewie w rejonie ul. Jaworowej (od ulicy Malwowej do
studni wodomierzowej), ul. Przylesie oraz ul. Lipowej, jak również ul. Mieczykowa od
granicy m. Poznania do włączenia do ul. Jaworowej, a także ul. Szarotkowa po stronie
Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od 145 do granicy z ulicą Daliową.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Pan
Wiesław Zbiorczyk, który poinformował, że Aquanet S.A. w Poznaniu w zakresie
dostarczania wody i odbierania ścieków obsługuję mieszkańców niektórych ulic w Skórzewie
tj. rejon ul. Jaworowej (od ulicy Malwowej do studni wodomierzowej), ul. Przylesie oraz ul.
Lipowej, jak również ul. Mieczykowa od granicy m. Poznania do włączenia do ul. Jaworowej,
a także ul. Szarotkowa po stronie Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od 145 do
granicy z ulicą Daliową.
Spółka nadesłała wniosek o zatwierdzenie nowych stawek na dostawę tych mediów.
Składanie wniosku o zatwierdzenie nowych taryf co roku jest obowiązkiem wynikającym z
zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Cena wody wzrasta o 16 groszy, a ścieków o 20 gr., abonament za wodę wzrośnie o 61
groszy, abonament za ścieki wrośnie o 99 groszy. Łącznie dla 4 osobowej rodziny zakładając zużycie 3 m3 wzrost wyniesie 5,92 zł miesięcznie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/175/15 w
sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla AQUANET
Spółka Akcyjna w Poznaniu w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków dla odbiorców w
Skórzewie w rejonie ul. Jaworowej (od ulicy Malwowej do studni wodomierzowej), ul.
Przylesie oraz ul. Lipowej, jak również ul. Mieczykowa od granicy m. Poznania do włączenia
do ul. Jaworowej, a także ul. Szarotkowa po stronie Skórzewa dla posesji o numerach
nieparzystych od 145 do granicy z ulicą Daliową.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa we wsi Konarzewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Konarzewie przy
ulicy Dopiewskiej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Właściciel drogi wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy
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Owocowa dla działki o numerze ewidencyjnym 24/7 i 24/10 w Konarzewie. Wobec
powyższego przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/176/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Owocowa we wsi Konarzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Zborowo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości we wsi Zborowo
przy ulicy Wioślarskiej, zostały wydzielone działki pod drogi wewnętrzne. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazw
przedmiotowych ulic. Właściciele dróg wystąpili z wnioskiem o nadanie nazw ulic Terenowa
i Rejonowa dla działki o numerze ewidencyjnym 2/62 w Zborowie. Wobec powyższego
przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Autopoprawka:
- w § 1 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie: „drodze stanowiącej część działki o numerze ewid.
2/62 – Rejonowa”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/177/15 w
sprawie nadania nazw ulic we wsi Zborowo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej
niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Pan P. Przepióra, który poinformował, że Rada
Gminy wyraża zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo na okres od 1 stycznia
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do 31 grudnia 2016 r., o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty, w
wysokości 1.200,00 zł na każde dziecko dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
Dotacja przeznaczona jest na poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli, między innymi
poprzez uatrakcyjnienie formy realizacji podstawy programowej i organizację zajęć
dodatkowych w wymiarze przynajmniej 3 rodzajów zajęć oraz rekompensatę wpływów
z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/178/15 w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo o której mowa w
art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art.
80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia proekologicznego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
Gmina Dopiewo uzyskała w 2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Czereśniowa”. Po spłaceniu wymaganych rat pożyczki
Gmina Dopiewo wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu o jej umorzenie w kwocie 42.000,00 zł /słownie: czterdzieści dwa tysiące
złotych/.
W dniu 20.10.2015r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Gminie Dopiewo 20%
zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
Skórzewie ul. Czereśniowa”, z warunkiem, że kwota ta ma zostać wykorzystana na
przedsięwzięcie proekologiczne, co zostanie potwierdzone stosowną uchwałą Rady Gminy.
Gmina Dopiewo zamierza przeznaczyć umorzoną kwotę pożyczki tj. 42.000,00 na zadanie pn.
Zakrzewo budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niezłomnych, Gwiaździstej i Wierzbowej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/179/15 w
sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która przedstawiła zasady
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Dopiewo.
Z budżetu Gminy Dopiewo mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:
1) zabytek znajduje się na stałe na obszarze Gminy Dopiewo;
2) zabytek jest wpisany do rejestru zabytków;
3) wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo
stosunku zobowiązaniowego.
Uchwała była już omawiana, ale uwagi wniósł do niej UOKiK w zakresie pomocy deminimis,
które uwzględniliśmy w projekcie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/180/15 w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na terenie Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za dt.
W związku z powyższym proponuje się obniżyć cenę żyta podaną przez Prezesa GUS dla
potrzeb obliczania podatku rolnego na 2016 r. do kwoty 42,00zł za dt.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 15 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”, 2 głosami
„wstrzymującymi” podjęła Uchwałę Nr XIII/181/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na terenie Gminy
Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
postanawia się uchylić uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Od roku 2016 zmieniają się przepisy. Poza tym
dochody z tej opłaty wynoszą około 400-500 zł rocznie, brakuje nam inkasentów, dlatego
proponuje się uchylić tą uchwałę.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/182/15 w
sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 16.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że w
dniu 05 sierpnia 2015r. Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłosił górne granice
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w tym podatku od środków transportowych na
2016 rok (M. P. z 2015r., poz. 735).
Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków
transportowych, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek
kwotowych w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Ustalając wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy, Rada Gminy ma na uwadze
również stawki minimalne wynikające z ustawy (obwieszczenie Ministra Finansów
z 7 października w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2016 roku, M. P. z 2015r., poz. 1029)
Uchwała określa wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodów
ciężarowych powyżej 3,5 ton, ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie
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całkowitej od 3,5 ton, od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz od autobusów.
Dostosowano do zapisów ustawy dla ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i
naczep liczbę osi z trzech do trzy i więcej.
Ponadto stawki dla autobusów dostosowano w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy tj.:
- mniejszej niż 22 miejsca do siedzenia
- równej lub większej niż 22 miejsca do siedzenia
Stawki w podatku od środków transportowych na rok 2016 zwiększono o 12 zł
w porównaniu do roku 2015.
Stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki
maksymalnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku. Mając na
uwadze powyższe, podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
Autopoprawka:
- w pkt 7 załącznika powinno być od „autobusu”, nie „autobusów”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/183/15 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
udziela się z budżetu Gminy Dopiewo dotacji celowej w formie pomocy finansowej Gminie
Stęszew, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania w 2016 roku znajdującego się na
obszarze Gminy Stęszew terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w wysokości 7.983,00zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/184/15 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie
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podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
przyjmuje się nowe wzory formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Autopoprawka:
W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w pouczeniu należy wykreślić zapis: „Za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność
przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/185/15 w
sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Do pkt. 19.
Projekt uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dopiewo, położonej w Dopiewie przy ul.
Łąkowej, obejmująca działkę nr ewid. 738/15.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że przedmiotem niniejszej Uchwały jest przekazanie
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dopiewie przy ulicy Łąkowej,
obejmująca działkę nr ewidencyjny nr 738/15 o pow. 0.2000 ha, stanowiąca własność Gminy
Dopiewo.
Wskazana wyżej działka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Łąkowej i Wyzwolenia zatwierdzonym Uchwałą nr
IX/100/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.06.2015 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 4204 z dnia
03.07.2015 r.) – przeznaczona jest pod zabudowę usługową, na której istnieje możliwość
realizacji m.in. obiektów usług administracji.
Starosta Poznański skierował wniosek do Wójta Gminy Dopiewo o przekazanie w formie
darowizny na rzecz Skarbu Państwa w/w działki.
Przekazanie w drodze darowizny w/w działki umożliwi budowę Komisariatu Policji, który
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dopiewo .
Zgodnie z art. 6 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym jest m.in.
budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych do zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego.
Mając powyższe na uwadze, wyrażenie zgody na dokonanie darowizny przedmiotowej
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, w celu realizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie Komisariatu Policji w Dopiewie jest w pełni słuszne i uzasadnione.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/186/15 w
sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Dopiewo, położonej w Dopiewie przy ul. Łąkowej, obejmująca
działkę nr ewid. 738/15.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Do pkt. 20.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
zmiana uchwały jest spowodowana wprowadzeniem nowej stawki podatkowej – stawki
rewitalizacyjnej, która zostanie wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy
ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777).
Autopoprawka:
- dodaje się §. 3 w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo”.
- dodaje się §. 4 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr XIII/187/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
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.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: na wspólnym posiedzeniu komisji
przegłosowano wniosek dotyczący wdrożenia procedury wyburzenia obiektu starej szkoły w
Więckowicach. Czy Pan Wójt może przekazać jakieś informacje przed omawianiem projektu
budżetu?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: rzeczywiście na wspólnym posiedzeniu komisji
przegłosowano wniosek dotyczący wdrożenia procedury wyburzenia obiektu starej szkoły w
Więckowicach. Przeprowadziłem rozmowy z projektantem, ustaliliśmy, że projektant jest
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gotowy zawrzeć ugodę bez ponoszenia pełnych kosztów projektu ze strony Gminy. Projektant
poniósł jakieś koszty, ale zgodził się otrzymać niepełne koszty wykonania projektu.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek rozdała radnym nowe druki projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem (bez załączników).
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek przedstawiła następujące zmiany:
Dochody
Rozdział 01010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.375,00zł z tytułu dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
Rozdział 01041 – zmniejszenie dochodów o kwotę 200.000,00zł z tytułu dotacji celowej w
ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
Rozdział 01042 – zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie dróg
dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 70.000,00zł.
Rozdział 01095 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.512,00zł z tytułu dotacji na
odnowę wsi szansą dla aktywnych sołectw,
Rozdział 60016 – zmniejszenie planu dochodów dotacji celowej na zadanie pn. Skórzewo
przebudowa ulicy Batorowskiej w obrębie kościoła o kwotę 70.464,00zł,
Rozdział 70005 – zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę o kwotę
500.000,00zł.
Rozdział 75011 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę
40.200,00zł.
Rozdział 75075 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.560,00zł z tytułu dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.
Rozdział 75615 – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek o kwotę 7.000,00zł.
Rozdział 75618 – zwiększenie dochodów o kwotę 125.921,00zł z tytułu opłaty planistycznej
użytkowania wieczystego i odsetek.
Rozdział 75621 – zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym
od osób prawnych o kwotę 300.000,00zł.
Rozdział 75814 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 65.000,00zł w tym zwiększenie
planu dochodów z tytułu kar i grzywien o kwotę 15.000,00zł zmniejszenie planu z tytułu
różnych dochodów o 100.000,00zł, zwiększenie dochodów z tytułu odsetek o 20.000,00zł,
Rozdział 80103 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 330,00zł z tytułu dotacji związanej
z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień pomiędzy jst.
Rozdział 85415 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy
dzieciom i uczniom o kwotę 28.800,00zł.
Rozdział 90095 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000,00zł.
Rozdział 92195 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.400,00zł z tytułu dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.
Wydatki
Rozdział 01010 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 587.131,00zł w
zakresie następujących zadań:
Nazwa zadania

Plan

Zmiana

Plan po
zmianach
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Dopiewiec budowa kanalizacji sanitarnej,
ulice: Wierzbowa, Cicha, Osiedle, Brzozowa
Skórzewo budowa kanalizacji sanitarnej na
ulicy Wiosennej
Dabrowa budowa kanalizacji sanitarnej ulica
Okrężna
Dąbrowa budowa kanalizacji sanitarnej
Ogrodowa, Działkowa, Sadowa

1 542 000

-179 534

1 362 466

490 527

-91 572

398 955

557 051

-103 233

453 818

1 137 977

-212 792

925 185

Rozdział 01041 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.200,00zł w
zakresie następujących zadań:
Nazwa zadania
Dopiewiec ulica Szkolna - remont i przebudowa
obiektu przeznaczonego na usługi społeczno –
kulturalne

Plan
291 000

Zmiana

-2 200

Plan po
zmianach
288 800

Rozdział 60016 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00zł w
zakresie następujących zadań:
Plan po
Nazwa zadania
Zmiana
Plan
zmianach
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
1 312 670
-200 000
1 112 670

Rozdział 75011 – zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z
tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 40.200,00zł,
Rozdział 75095 – zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami.
Rozdział 75412– zmniejszenie planu wydatków zgodnie z wnioskami sołectw o kwotę
40.460,00zł.
Rozdział 75702 – zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługa długu o kwotę
100.000,00zł.
Rozdział 80101, 80103 – Zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek
oświatowych oraz zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Dąbrówka
rozbudowa Szkoły Podstawowej o kwotę 2.193.705,00zł do kwoty 2.256.295,00zł.
Rozdział 80104 – zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla
publicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 23.150,00zł.
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Rozdział 80110 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek
oświatowych.
Rozdział 80149 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznych
jednostek systemu oświaty o kwotę 23.150,00zł.
Rozdział 80150 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek
oświatowych,
Rozdział 85205, 85206, 85212, 85219 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora
OPS,
Rozdział 85295 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Sołtysów.
Rozdział 85401 i 85412 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek
oświatowych,
Rozdział 85415 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.800,00zł w związku ze
zwiększeniem planu dotacji.
Rozdział 90015 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00zł w
zakresie następujących zadań:

Nazwa zadania
Gołuski budowa oświetlenia ul. Dopiewska,
Pamiątkowa, Leśna

Plan
59.000,00

Zmiana

Plan po
zmianach

10.000,00

69.000,00

Rozdział 90002 – zmniejszono plan wydatków związane z wpłatami na rzecz Związku
Międzygminnego „Selekt” o kwotę 110.000,00zł
Rozdział 90004 i 92195 i 92695 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich i
Sołtysów.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kapciński: sprawa starej szkoły w Więckowicach – czy dobrze zrozumiałam, że
Gmina nie poniesie kosztów projektu?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: projektant zgodził się zawrzeć ugodę, poniósł pewne koszty,
ale nie będziemy musieli mu wypłacić pełnej kwoty.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: wnioskuję o wycofanie z budżetu Gminy
środków na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania starej szkoły w
Więckowicach na obiekt o charakterze kulturalno-socjalnym – dokumentacja” – 18 głosów
„za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.
Skarbnik Gminy: w związku z tym wnioskiem załącznik majątkowy zmniejszy się o 40 000
zł., a w treści uchwały wydatki majątkowe zmniejszą się także o 40 000 zł.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła
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Uchwałę Nr XIII/188/15 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 według załącznika nr 2 do uchwały.
Do przedsięwzięć proponuje się dodać zadanie: bieżące utrzymanie dróg na 2016 rok
(1 200 000 zł).
Przegłosowanie wniosku o zdjęciu zadania na remont starej szkoły w Więckowicach (40 000
zł) wpłynie na zmniejszenie wydatków majątkowych i będzie to miało przełożenie na wydatki
bieżące.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr XIII/189/15 w 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 nadania nazwy ulicy Laurowa we Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości we wsi Dopiewo
przy ulicy Młyńskiej, 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
Laurowa dla działki o numerze ewidencyjnym 313/13 i działki o numerze ewidencyjnym
313/20 w Dopiewie. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Dziembowski: czy ul. Laurowa będzie także po drugiej stronie drogi, którą ją
przecina?
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Pan R. Hemmerling: niestety nie, bo po drugiej stronie mamy już numerację od początkowych
numerów.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr XIII/190/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Laurowa we Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji.
Do pkt. 24.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
Gmina Dopiewo przyjmując do realizacji we wcześniejszych latach budowę chodników:
1)w ciągu drogi powiatowej 2401P Dopiewo - Dopiewiec na ul. Szkolnej;
2)w ciągu drogi powiatowej 2457P w Trzcielinie na ul. Środkowej;
3)w ciągu drogi powiatowej 2416P w Gołuskach na ul. Szkolnej;
4)w ciągu drogi powiatowej 2414P w Dopiewie na ul. Wyzwolenia na odcinku od przejazdu
kolejowego do wiaduktu nad A2.
zobowiązała się do ich bieżącego utrzymania.
Podjęcie uchwały jest konieczne, aby ująć te zadania w projekcie budżetu na 2016 rok.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/191/15 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: wznawiam posiedzenie sesji. W związku z
faktem, że mamy gościa to proponuję w pierwszej kolejności omówić pkt dotyczący linii 400
kV.
Do pkt. 25.
Informacja przedstawiciela grupy inicjatywnej o przebiegu linii 400 kV przez teren
Gminy Dopiewo.
Pan Robert Jankowski: jestem Przewodniczącym Stowarzyszenia Ekologiczna Wielkopolska.
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Chcę Państwu przedstawić informację dotyczącą przebiegu linii 400 kV przez teren Gminy
Dopiewo. Nie wybrano jeszcze wykonawcy budowy tej linii. Taka linia jest bardzo
niebezpieczna dla mieszkańców, szczególnie dzieci. Mieszkańcy skrzyknęli się oddolnie,
wystosowaliśmy petycję do wojewody, aby w żadnym wypadku nie akceptował wariantu VI
przebiegu linii.
W piątek 4 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „SEZAM”, przy ul.
Ogrodowej w Tarnowie Podgórnym odbędzie się zebranie organizowane w sprawie budowy
linii 2x400kV na trasie Piła Krzewina - Plewiska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Mamy poparcie naszej inicjatywy przez Pana Bartłomieja Wróblewskiego posła PiS.
Chcę wyraźnie powiedzieć, że jeżeli pozwolimy na wariant VI to na pewno nie uchronimy
Dąbrowy przed wariantem I.
Radny Kopystecki: mówił Pan, że przesyłanie energii jest szkodliwe dla środowiska, ale bez
budowy elektrowni wiatrowych musimy korzystać z elektrowni węglowych. Czy one nie są
zagrożeniem dla środowiska? Czy UE nie nakłada obowiązku budowy ekologicznych
elektrowni? Zgoda, one są drogie, ale cały czas dokładamy do nierentownych kopalń, co jest
także bardzo drogie.
Pan R. Jankowski: obecnie kopalnie są rentowne, ale stare długi jeszcze po „Balcerowiczu”
powodują, że one nie mogą wyjść na prostą,
- ekonomia turbin wiatrowych – ilość CO2 na wyprodukowanie turbiny zwraca się dopiero po
30 latach,
- gdyby w Polsce były silne watry to taka elektrownia spłaciła by się po 25 latach, ale takich
silnych wiatrów w Polsce nie ma,
- obecnie sztucznie się zaniża koszty elektrowni wiatrowych poprzez dopłaty unijne,
- elektrownie węglowe i ich zagrożenie – mamy ich kilkanaście, ale zbudowane są tam gdzie
ludzie nie mieszkają. Wokół elektrowni węglowych mamy strefę ochronną co najmniej 1 km.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: oprócz Pańskiego Stowarzyszenia mamy
jeszcze inne podmioty, które mają inne zdanie w tym temacie. Namawiam, aby poza sesją
wspólnie usiąść i wypracować jeden kierunek. Musimy iść jednym frontem, aby przekazać
nasze stanowisko Wójtowi, który będzie prezentował je dalej.
Radny Ostrowski: w Dąbrowie powstało także Stowarzyszenie, które jest żywotnie
zainteresowane tym tematem i proszę, aby na kolejnej sesji umożliwić zaprezentowanie
naszego stanowiska w tym temacie. Jaki cel miało Pańskie wystąpienie?
Pan R. Jankowski: moim głównym celem było przedstawienie zagrożeń i wybiegnięcie w
przyszłość.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: proponuję wcześniej zorganizować
spotkanie w tym temacie Panów: Ostrowskiego, Jankowskiego oraz Pana Pankiewicza z
Gołusek.
Do pkt. 26.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Ostrowski: w Dąbrowie zjeżdżając z wiaduktu w kierunku ul. Leśnej jest duże
zaniżenie terenu,
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- jadąc w kierunku Poznania ul. Poznańską w Skórzewie są nowe lampy, a z drugiej strony
pozostawiono stare latarnie – czy można je wymienić na nowe?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: lampy na ul. Poznańskiej były przeznaczone do demontażu,
ale służby uznały, że nie będzie odpowiedniego naświetlenia terenu więc zostały. Demontaż
starych lamp nie spowoduje, że po tej stronie powstanie nowe oświetlenie.
Radny Moskalik: kiedy Powiat weźmie się za ogłowienie drzew przy ul. Poznańskiej
(jesiony), to samo na rondzie przy szkole (suche konary).
Wójt Gminy Pan A. Napierała: po zakończeniu budowy Powiat miał ogławiać drzewa, odbiór
inwestycji był w zeszłym tygodniu, ale Pan Kierownik rozezna sprawę.
Radny K. Dorna: dziękuję Wójtowi za przekablowanie ul. Jaśminowej w Dąbrowie.
- kiedy nastąpi równanie dróg?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ZUK wykonana równanie jak warunki pogodowe pozwolą.
Radna Nowak: ul. Jesionowa w Dopiewcu jest praktycznie nieprzejezdna – proszę o
interwencję.
Radna Walich: to samo ulice: Słoneczna i Bratnia w Skórzewie
Radny Dorna: należy wykonać przegląd dróg w całej Gminie.
Radny Nnorom: proszę zwrócić się do Linei o usuniecie bilbordu „Osada Leśna” – nie ma
takiego osiedla.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: rozmawialiśmy już z developerem, który stwierdził, że to jest
tylko nazwa marketingowa. Na to wpływu nie mamy.
Radny Jazy: W Konarzewie na ul. Kościelnej jakiś czas temu oznaczono drzewa do wycinki
ale ich nie wycięto.
Radny Dziembowski: dziękuję za wykonanie ul. Nad Potokiem,
- co z progami na ul. Batorowskiej, na odcinku od kościoła do ul. Kwiatowej
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ostatecznie nie rozstrzygnęliśmy jeszcze gdzie mają się
znaleźć progi, obecna koncepcja przewiduje, że próg miał by być na wypiętrzeniu koło sklepu
„Żabka”. Jest to miejsce, które nie satysfakcjonuje mieszkańców. Rozmawiamy z zarządcą
drogi w celu uzgodnienia lepszej lokalizacji takiego progu.
Radny Dziembowski: wywóz śmieci – jak długo będzie trwał okres wywozu śmieci
segregowanych raz w miesiącu?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wszystkie gminy poza Tarnowem mają odbiór odpadów raz w
miesiącu od listopada do marca. Przy następnym przetargu będziemy lobbować nad
wywozem dwa razy w tygodniu.
Radny Ostrowski: czy podkrzesywanie drzew na ul. Kozierowskiego będzie kontynuowane?
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Wójt Gminy Pan A. Napierała: sprawdzimy to.
Radny Bąk: jadąc z wiaduktu nad S-11 w Gołuskach przy drodze powiatowej jest
przewrócony znak.
Radny Kurpiewski: Pan STOP w Skórzewie zwrócił mi uwagę, że nie ma znaków z nazwami
ulic: Kolejowa i Rzemieślnicza.
Radny Moskalik: ten temat został już załatwiony.
Do pkt. 27.
Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 23 załączniki.
Protokół zawiera 19 stron, ponumerowanych od 1 do 19.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 151123_XIII.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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