P r o t o k ó ł Nr XIV/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 14 grudnia 2015 roku
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie

Sesji przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk

Sesję rozpoczęto o godz. 1412, a zakończono o godz. 1630
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia XIV sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1412 dokonał Przewodniczący Rady
Gminy, Pan Leszek Nowaczyk.
Do pkt. 2.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk stwierdził, że na 21 radnych na sesji obecnych jest
16 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał i rozstrzygnięć.
1.
2.
3.
4.

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

Do pkt. 3.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk odczytał porządek obrad w brzmieniu:
Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z XIII 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 przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Dopiewo na lata 2016-2020. DRUK 192
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/148/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28
września 2015r. dot. przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu
Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi DRUK 193
10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
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Dopiewo”. DRUK 194
11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/58/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo. DRUK
195

12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia proekologicznego. DRUK 196
13.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 197
14.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 198
15.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dopiewo oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. DRUK 199
16.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2016 rok. DRUK 200
a) przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:
- uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,
- innych okoliczności;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
d) odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
e) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu;
f) dyskusję na temat projektu budżetu i opinii Komisji Budżetu;
g) zgłoszenie przez Wójta Gminy autopoprawek po dyskusji na temat projektu uchwały
budżetowej oraz opinii Komisji Budżetu;
h) głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy
w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej;
i) głosowanie nad uchwałą budżetową.
17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2016-2026. DRUK 201
18.Wolne głosy i wnioski.
19.Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad?
W porozumieniu z kolegami wiceprzewodniczącymi Rady Gminy proponuję wprowadzić do
porządku obrad punkt dotyczący wystąpienia przedstawiciela Stowarzyszenia „Dąbrowa” na
temat przebiegu linii wysokiego napięcia 400 kV przez teren Gminy Dopiewo.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o dodanie do porządku obrad sesji następujących
projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały nr XLV/322/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 kwietnia 2013r.
dot. przejęcia od powiatu poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg
powiatowych,
- w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/337/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca
2013r. dot. przejęcia od powiatu poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami
dróg powiatowych,
2

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/191/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na
obszarze gminy Dopiewo.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dopiewo”, ponieważ
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdziła konieczność
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu
oceny i wprowadzeniu zmian Plan zostanie ponownie przedstawiony do uchwalenia.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ponadto wnioskuję o zmianę kolejności procedowania 2
punktów: proszę projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dopiewo na lata 2016-2026 omówić przed projektem uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Dopiewo na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są inne wnioski? Nie widzę, przystępujemy do
głosowania zmiany porządku obrad, proszę o głosowanie przez podniesienie ręki – 16
głosów „za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu XIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z XIII sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Uwagi nie wpłynęły.
Protokół został przyjęty – 16 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.
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Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. Nr 5 do protokołu sesji.
Do pkt. 8.
Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Dąbrowa na temat przebiegu linii 400 kV
przez Gminę Dopiewo.
Radca prawny reprezentujący Stowarzyszenie „Dąbrowa” Pan Michał Chmielowski:
reprezentuję grupę inicjatywną z Dąbrowy działającą w sprawie przebiegu linii 400 kV przez
Gminę Dopiewo. Jak wiadomo mamy 6 wariantów, w tym wariant nr 1 po istniejącej starej
linii 2x220 kV. Prosimy, aby Rada wypracowując swoje stanowisko nie brała pod uwagę
wariantu nr 1.
Argumenty przeciw wariantowi nr 1:
- niebezpieczny dla zdrowia i życia,
- niebezpieczny dla budżetu Gminy Dopiewo – żądania odszkodowawcze,
- obniżenie wartości nieruchomości znajdujących się na tym terenie.
Wcześniej doszło do spotkaniu obu stowarzyszeń działających na terenie Gmin w tym
temacie i istnieje wola porozumienia w tej materii. Jest duże prawdopodobieństwo
wypracowania nowego przebiegu tej linii wzdłuż autostrady A-2.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: dziękuję Panu, temat na pewno będzie na
bieżąco monitorowany.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Dopiewo na lata 2016-2020.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Pan W.
Zbiorczyk, który poinformował, że przepis art. 21 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego nakłada na Radę Gminy Dopiewo obowiązek uchwalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat,
który powinien obejmować w szczególności :
1)prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w
poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i lokale mieszkalne,
2)analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
3)planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
4)zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
5)sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, w kolejnych latach,
6)źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7)wysokość wydatków w kolejnych latach,
8)inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
W związku z brakiem obowiązującej uchwały Rady Gminy Dopiewo w sprawie
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Dopiewo zaistniała konieczność uchwalenia takiego programu na lata 2016 - 2020
Autopoprawka zgłoszona na wspólnym posiedzeniu komisji:
- rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
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„Zarządzanie nieruchomościami ustawowo polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu
czynności mających na celu:
- zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
- bieżące administrowanie nieruchomościami,
- utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
- uzasadnione inwestowanie w nieruchomości.
Szczegółowe regulacje zapisane są w szeregu ustaw, a w szczególności w ustawie z dnia 24
czerwca1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z
późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782 z późniejszymi zmianami).
Administrowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy
gospodaruje Wójt Dopiewa poprzez pracowników Urzędu lub licencjonowanego zarządcę
nieruchomości”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 radnych, 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/192/15 w
sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Dopiewo na lata 2016-2020.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/148/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
28 września 2015r. dot. przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu
Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Pan W.
Zbiorczyk, który poinformował, że w piśmie Starosty Poznańskiego z dn. 27-11-2015r. do
Gminy Dopiewo przedstawił on własną interpretację przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm), a
w szczególności w zakresie art. 5 ust. 1 pkt 4 – właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.
Starosta Poznański informuję, że wg potwierdzonego orzecznictwem sądowym stanowiska
dot. pojęcia „bezpośrednio” należy rozumieć także chodnik znajdujący się niedaleko (w
bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas gdy między tym
chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których
właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie.
W związku z powyższym treść uchwały została zmieniona w zakresie określenia
odpowiedzialności za bieżące utrzymanie chodnika.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 radnych, 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/193/15 w
sprawie zmiany uchwały nr XI/148/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2015r. dot.
przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt w sprawie zmiany uchwały nr XLV/322/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22
kwietnia 2013r. dot. przejęcia od powiatu poznańskiego zadań zarządzania niektórymi
odcinkami dróg powiatowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Pan
W. Zbiorczyk, który poinformował, że z uwagi na zakończenie wszystkich zadań objętych
uchwałą skraca się okres dotyczący ich przejęcia. Pozostałe rozliczenie środków
przekazanych na utrzymanie bieżące chodników nastąpi do końca 2015r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 radnych, 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/194/15 w
sprawie zmiany uchwały nr XLV/322/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 kwietnia 2013r.
dot. przejęcia od powiatu poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg
powiatowych.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/337/13 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 26 czerwca 2013r. dot. przejęcia od powiatu poznańskiego zadania zarządzania
niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Pan
W. Zbiorczyk, który poinformował, że w związku z realizacją przez Starostę Poznańskiego
projektu technicznego rozbudowy ul. Poznańskiej na odcinku Skórzewa do węzła S-11 i
planowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych wykonaniem zadania z uwzględnieniem
dofinansowania w najbliższych latach, dalsza kontynuacja realizacji zadania przez Gminę
Dopiewo jest bezzasadna.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 radnych, 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/195/15 w
sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/337/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca
2013r. dot. przejęcia od powiatu poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami
dróg powiatowych.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/58/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej Pan P. Jazy, który
stwierdził, że Komisja nie zakończy prac statutowych przed końcem 2015 roku, dlatego
zasadnym jest przedłużenie prac Komisji do końca czerwca 2016. Na posiedzeniu Komisji w
dniu 25.11.15 r. członkowie Komisji przegłosowali wniosek dotyczący przedłużenia jej prac o
pół roku.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 radnych, 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/196/15 w
sprawie zmiany Uchwały Nr VI/58/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
Do pkt. 14.
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 2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo w Gminie Dopiewo”.
Po spłaceniu wymaganych rat pożyczki Gmina Dopiewo wystąpiła do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o jej umorzenie w kwocie
40.000,00 zł.
W dniu 20.11.2015r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Gminie Dopiewo 25%
zaciągniętej pożyczki pod warunkiem, że kwota ta ma zostać wykorzystana na
przedsięwzięcie proekologiczne, co zostanie potwierdzone stosowną uchwałą Rady Gminy.
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Gmina Dopiewo zamierza przeznaczyć umorzoną kwotę pożyczki tj. 40.000,00 na zadanie
pn. „Palędzie budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Piękna i Pogodna.”
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 16 radnych, 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/197/15 w
sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
proekologicznego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
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 01042 – zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji
celowej na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 33.000,00 zł.
Rozdział 75023 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na częściową refundacje
wynagrodzeń dla Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o kwotę
3.200,00zł.
Rozdział 75801 – zwiększenie planu subwencji o kwotę 70.000,00zł.
Rozdział 75814 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.000,00zł z tytułu odsetek.
Rozdział 80106 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31.825,00zł z tytułu dotacji
związanej z realizacją bieżących zadań własnych,
Rozdział 90095 – zmniejszenie dochodów związanych z refundacją za media o kwotę
15.000,00zł,
Rozdział 92195 – zwiększenie dochodów związanych z refundacją za media o kwotę
15.000,00zł.
Wydatki
Rozdział 01010 – zwiększenie planu wydatków na koszty postepowania sądowego w
wysokości 34.000,00zł oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę
44.184,00zł w zakresie następujących zadań:
Nazwa zadania
Skórzewo projekt kanalizacji sanitarnej do
posesji na ulicy Batorowskiej nr 64 i 66 wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę

Plan
20000,00

Zmiana
-20000,00

Plan po
zmianach
0,00
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Palędzie budowa kanalizacji sanitarnej na
ulicach: Piękna, Pogodna

290 000,00

-24 184,00

265 816,00

Rozdział 01030 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 600,00zł z tytułu wpłat na rzecz izb
rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
Rozdział 01041 –zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.097,00zł w
zakresie zadania: Środki sołeckie – Więckowice,
Rozdział 01095 –zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.000,00zł w
zakresie zadania: Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Dopiewiec
Rozdział 60016 –zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 83.508,00zł w
zakresie zadania:
Nazwa zadania
Środki sołeckie - Dopiewo
Dopiewo budowa ul. Ogrodowej
Dopiewo budowa ulicy Niecałej
Skórzewo budowa ulicy Niecałej
Skórzewo przebudowa ulicy
Batorowskiej – w obrębie kościoła
Przebudowa ulicy Nad Potokiem w
miejscowości Skórzewo

Plan

zmiana

13 520
400 000
410 000
180 000

-13 520
-16 461
-12 082
-5 675

Plan po
zmianach
0
383 539
397 918
174 325

680 000

-21 250

658 750

190 000

-14 520

175 480

Rozdział 71004 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.000,00zł.
Rozdział 75011 – zmiany dokonano pomiędzy paragrafami.
Rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z
tytułu dotacji o kwotę 3.200,00zł zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę
11.400,00zł na zakup urządzenia, zwiększenie wydatków na zakup usług o kwotę 5.000,00zł
oraz wpłat na PFRON o kwotę 2.000,00zł.
Rozdział 75101 – zmiany dokonano pomiędzy paragrafami.
Rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.075,00zł w zakresie zakupu
usług remontowych, usług pozostałych oraz wydatków na rzecz osób fizycznych.
Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 i 80150 – zmiany dokonano zgodnie z
wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych oraz zmiany w zakresie dotacji oraz
zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 63.921,00zł.
Rozdział 85153 i 85154 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora OPS
Rozdział 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 90002 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.050.00zł w związku ze zwrotem
niewykorzystanej dotacji.
Rozdział 90015 - –zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 139.650,00zł w
zakresie zadań:
Plan po
Nazwa zadania
Plan
zmiana
zmianach
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Dąbrowa ulice Akacjowa, Klonowa
wykonanie projektu technicznego
oświetlenia drogowego
Środki sołeckie - Dopiewo
Pokrzywnica ul. Dworska, Leśna
wykonanie projektu technicznego
oświetlenia drogowego
Skórzewo budowa oświetlenia
ulicznego (środki sołeckie 137.740,00zł)
Środki sołeckie- Dąbrówka

4000,00

-4000,00

0,00

20000,00

-20000,00

0,00

8650,00

-8650,00

0,00

157700,00

-98000,00

59.700,00

9000,00

-9000,00

0,00

Rozdział 92116 – zwiększono plan wydatków związanych z bieżącą działalnością Gminnej
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury o kwotę 12.000,00zł.
Rozdział 92120 - –zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 213.193,00zł w
zakresie zadań:
Plan po
Nazwa zadania
Plan
zmiana
zmianach
Dąbrówka Pałac budowa instalacji
kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej
250 000,00
(hydranty), częściowe odwodnienie
-213193,00
36807,00
terenu oraz zagospodarowanie terenu

Rozdział 92195 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Sołtysów.
Rozdział 92601 - zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Rozdział 92695 - –zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.958,00zł w
zakresie zadań:
Plan po
Nazwa zadania
Plan
zmiana
zmianach
Środki sołeckie - Dąbrowa
4302,00
-3836,00
466,00
Trzcielin zagospodarowanie terenu
działki 22/46
Konarzewo budowa boiska
wielofunkcyjnego

50000,00

-18186,00

31814,00

480000,00

-3936,00

476064,00

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 16 radnych, 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/198/15 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 12 do protokołu sesji.
Do pkt. 16.
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.
Zmiany kwot dla 2016 roku w kolumnach:
- w kolumnie 11.1 – prawidłowa kwota to 30 345 495 zł
- w kolumnie 11.3 – prawidłowa kwota 30 641 556 zł,
- w kolumnie 11.4 – prawidłowa kwota 19 001 267 zł,
- w kolumnie 5 – 12 036 372 zł.

O godz. 14.55 na posiedzenie sesji przybył Pan J. Strychalski. Aktualny stan obecności wynosi
17 radnych.
O godz. 14.59 na posiedzenie sesji przybył Pan K. Dorna. Aktualny stan obecności wynosi 18
radnych.
O godz. 15.00 na posiedzenie sesji przybył Pan P. Dziembowski. Aktualny stan obecności
wynosi 19 radnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały ze zmianami.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/199/15 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 13 do protokołu sesji.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/191/15 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że w
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uzgodnieniu z Powiatem Poznańskim Gmina Dopiewo odstępuje od bieżącego utrzymania
chodników przyjętych w latach wcześniejszych należących do Powiatu Poznańskiego.
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 XIV/200/15 w
sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/191/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dopiewo
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Oświaty Pani A. Kuźniak, która
poinformowała, że uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dopiewo oraz tryb i
zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Autopoprawka:
- § 3. ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Prowadzący niepubliczne oddziały przedszkolne
przy szkole podstawowej otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Gminę.”
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 19 radnych, 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/201/15 w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dopiewo oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
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Do pkt. 19.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej na obszarze gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, ze zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.199, ze
zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Gminy podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Potrzeba opracowania planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika
z konieczności stworzenia niezbędnych podstaw planistycznych dla realizacji programu
„Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Celem dokumentu jest
utworzenie systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych, czyli miejsc umożliwiających
dogodną zmianę środka transportu, wyposażonych w infrastrukturę niezbędną dla obsługi
podróżnych. Planowane w ramach programu inwestycje polegać będą przede wszystkim na
wyposażeniu istniejących stacji i przystanków kolejowych w dodatkowe elementy
infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej integrację transportu autobusowego,
samochodowego, rowerowego i ruchu pieszego z transportem szynowym. W ramach
planowanych inwestycji przewiduje się m.in. realizację parkingów typu P&R, parkingów
rowerowych oraz zatok i przystanków autobusowych.
Nadrzędnym celem realizacji programu jest poprawa integralności obszaru metropolitalnego
poprzez rozwój systemu zintegrowanego transportu zbiorowego stanowiącego alternatywę dla
indywidualnych form transportu. Budowa Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przyczyni się do
zwiększenia dostępności poszczególnych obszarów, zmniejszenia obciążenia sieci drogowej i
poprawy stanu środowiska przyrodniczego.
Zakres planu miejscowego zawierać będzie elementy określone w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu
do przedmiotu planu z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dni 26
sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003 Nr 164, poz. 1587).
Projektowany sposób przeznaczenia i zagospodarowania terenów w granicach planu
miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo.
Mając na uwadze powyższe, Wójt wnosi o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze 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 XIV/202/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy
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Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 20.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2016-2026.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana
została do roku 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, że prognozę
kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
W prognozie założono, że w latach 2019-2026 budżety zamkną się nadwyżką równą
rozchodom; w latach 2016-2018 budżet będzie zamykał się deficytem.
Przy opracowaniu WPF uwzględniono, m.in.:
1. sprawozdania z wykonania budżetu z lat ubiegłych;
2. założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów;
3. prognozowany przyrost liczby mieszkańców Gminy
4. toczące się postępowania sądowe.
W prognozie nie uwzględniono środków zewnętrznych, o które Gmina będzie się ubiegała.
Środki takie będą wprowadzane po podpisaniu umów o dofinansowanie lub otrzymaniu
promes. W 2016 r. zabezpieczono w rezerwie celowej na wkład własny do realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych.
Dochody i wydatki w Wieloletniej prognozie finansowej w wykonaniu 2015 roku
uwzględniono te wynikające z uchwały którą podejmowano na sesji grudniowej.
Prognoza dochodów
Prognozując dochody uwzględniono w oparciu o dane historyczne i makroekonomiczne
dynamiczny wzrost dochodów z PIT (od 5% do 9% rocznie) i subwencji oświatowej (ok. 9%
rocznie). Ponadto założono wzrost dochodów powyżej prognozowanej inflacji z podatku od
nieruchomości opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziału w podatku CIT, podatku
PCC, opłat i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.
Dochody majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano z tytułu:
1)
sprzedaży mienia: w roku 2016 założono kwotę 1,7 mln zł, w latach 2017-2019 - 1
mln rocznie. W roku 2016 planuje się wystawić na sprzedaż: działki w Zakrzewie
(planowane dochody 500.000 zł), Konarzewie (planowane dochody 450.000 zł),
Dąbrowie (planowane dochody 250.000 zł), w Skórzewie (planowane dochody 350.000
zł), prawo własnościowe do lokalu w Poznaniu (150.000 zł) w latach 2017-2019 do
sprzedaży zostaną wystawione pozostałe działki w Zakrzewie,
2)
w latach 2017-2019 założono pozyskanie środków od deweloperów w kwocie 400 tys.
zł rocznie na rozbudowę infrastruktury technicznej, w oparciu o zawarte porozumienia,
3)
w 2016 r. uwzględniono środki zewnętrzne na realizacje projektu POWER oraz
ERASMUS+.
Prognoza wydatków
W latach 2017-2026 dokonano indeksacji większości wydatków bieżących o wskaźnik
inflacji, przy czym m.in.:
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1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

wydatki na odszkodowania za przejęte grunty, dotacje dla organizacji pozarządowych,
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty na rzecz Spółki Wodnej
pozostawiono na nie zmienionym poziomie,
wydatki związane z oświatą zaplanowano wzrost ok. 8%-9% rocznie,
wynagrodzenia poza oświatą i Urzędem wzrost o ok. 3% rocznie;
wydatki na administrację wzrost o ok. 5% rocznie,
wydatki na remonty dróg wzrost od 6%-8% rocznie,
wydatki na opiekę zdrowotną wzrost o 5%,
oświetlenie uliczne wzrost od 5%-7% rocznie.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty
zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Wydatki na obsługę
zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano na podstawie
umownego oprocentowania z uwzględnieniem aktualnych stawek WIBOR powiększonych o
0,25%. Wydatki na obsługę planowanych emisji obligacji zaplanowano w oparciu o koszt
pozyskania obligacji w 2015 r.
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów
ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.
Przedsięwzięcia
W limitach wydatków w roku 2016 dotyczących zadań, o których mowa w załączniku nr 2
(wydatki bieżące) nie uwzględniono zaciągniętych w 2015 r. zobowiązań, które wygasną w
2016 r. (limity wydatków objęte prognozą w tych przypadkach dotyczą tylko nowych zadań).
W przedsięwzięciach zmniejszono wydatki w 2016 roku na Masterplan Aglomeracji
Poznańskiej z 200.000,00 do 100.000,00zł, wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.
Konarzewo budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przeniesiono do realizacji
na rok 2017.
W zakresie programu budowy dróg w latach 2016-2018 planuje się w szczególności budowę:
drogi wzdłuż torów od ul. Leśnej w Palędziu do ul. Poznańskiej w Dąbrówce, chodnika do
cmentarza w Dopiewie, chodnika wzdłuż ul. Dopiewskiej w Gołuskach, ul. Pogodnej w
Konarzewie, ul. Jaworowej i orzechowej w Skórzewie.
W zakresie programu budowy kanalizacji sanitarnej uwzględniono w latach 2016-2018 środki
na dokumentację techniczną. Założono, że w tym okresie kanalizację będzie budował ZUK w
Dopiewie, przy czym w przypadku pozyskania środków zewnętrznych również Gmina będzie
prowadziła inwestycje z tego zakresu.
Budowa świetlic wiejskich i obiektów o charakterze kulturalnym będzie możliwa tylko w
przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek odczytała Uchwałę SO-0957/26/17/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy
Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2016-2026 – opinia jest pozytywna z zastrzeżeniem i
uwagą. Zastrzeżenie dotyczy zbyt optymistycznego planowania dochodów majątkowych
pochodzących ze sprzedaży majątku, a w związku z tym wątpliwa jest realność prognozy
dochodów Jednostki w latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Uwaga dotyczy
niewykazania w zał. nr 1 do projektu uchwały dla 2019 roku (poz. 11.1) wydatków bieżących
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz (poz. 11.2) wydatków związanych z
funkcjonowaniem organów jst, co jest wymagane przepisami prawa.
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Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
O godz. 15.20 na posiedzenie sesji przybył Pan P S. Kurpiewski. Aktualny stan obecności
wynosi 20 radnych.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: przedstawię teraz autopoprawki do projektu uchwały:
1.załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik do
niniejszej autopoprawki.
Zmiany wprowadzone w tym załączniku wynikają m.in. z:
-dokonanych zmian planie budżetu na rok 2015 po stronie dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz przedsięwzięć w wpf i kwoty długu,
-dokonanych zmian kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów przedsięwzięć w
roku 2016,
-dokonanych zmian kwot dochodów na 2017 i 2018 rok oraz przedsięwzięć na 2017 rok
2.załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik do
niniejszej autopoprawki.
Zostały omówione zmiany do załącznika Nr 1 i 2.
3.opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo
- zastępuje się zapis: Dochody i wydatki w Wieloletniej prognozie finansowej w wykonaniu
2015 roku uwzględniono w wysokości wynikającej z uchwały podejmowanej na sesji
listopadowej, zapisem Dochody i wydatki w Wieloletniej prognozie finansowej w
wykonaniu 2015 roku uwzględniono w wysokości wynikającej z uchwały podejmowanej
na sesji grudniowej.
- zastępuje się zapis:
sprzedaży mienia: w roku 2016 założono kwotę 1,7 mln zł, w latach
2017-2019 - 1 mln rocznie. W roku 2016 planuje się wystawić na sprzedaż: działki w
Zakrzewie, Konarzewie, Dąbrowie w latach 2017-2019 do sprzedaży zostaną wystawione
pozostałe działki w Zakrzewie, zapisem sprzedaży mienia: w roku 2016 założono kwotę
1,7 mln zł, w latach 2017-2019 - 1 mln rocznie. W roku 2016 planuje się wystawić na
sprzedaż: działki w Zakrzewie (planowane dochody 500.000,00zł), Konarzewie
(planowane dochody 450.000,00zł), Dąbrowie (planowane dochody 250.000,00zł) , w
Skórzewie (planowane dochody 350.000,00zł), spółdzielcze prawo własnościowe do
lokalu w Poznaniu (150.000,00zł) natomiast w latach 2017-2019 do sprzedaży zostaną
wystawione pozostałe działki w Zakrzewie.
- zastępuje się zapis: W przedsięwzięciach zmniejszono wydatki w 2016 roku na Masterplan
Aglomeracji Poznańskiej z 200.000,00 do 100.000,00zł, wydatki majątkowe dotyczące
zadania pn. Konarzewo budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przeniesiono
do realizacji na rok 2017, ul. Jaworowa, Orzechowa w Skórzewie.
W zakresie programu budowy dróg w latach 2016-2018 planuje się w szczególności budowę:
drogi wzdłuż torów od ul. Leśnej w Palędziu do ul. Poznańskiej w Dąbrówce, chodnika do
cmentarza w Dopiewie, chodnika wzdłuż ul. Dopiewskiej w Gołuskach, ul. Pogodnej w
Konarzewie.
Zapisem: W przedsięwzięciach zmniejszono wydatki w 2016 roku na Masterplan Aglomeracji
Poznańskiej z 200.000,00 do 100.000,00zł, wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.
Konarzewo budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przeniesiono do
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realizacji na rok 2017.
W zakresie programu budowy dróg w latach 2016-2018 planuje się w szczególności budowę:
drogi wzdłuż torów od ul. Leśnej w Palędziu do ul. Poznańskiej w Dąbrówce, chodnika do
cmentarza w Dopiewie, chodnika wzdłuż ul. Dopiewskiej w Gołuskach, ul. Pogodnej w
Konarzewie, ul. Jaworowa, Orzechowa w Skórzewie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/203/15 w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2016-2026.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Do pkt. 21.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dopiewo z
dnia 28 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Dopiewo, nastąpi teraz odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez
Wójta Gminy Dopiewo lub osobę przez niego wyznaczoną.
a)przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: projekt uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2016 r.
sporządzony został w oparciu o uchwałę Nr XI/150/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28
września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Ze względu na przekazanie przez Gminę Dopiewo Związkowi Międzygminnemu „Centrum
Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" wykonywania zadań wynikających z art. 3 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w projekcie budżetu nie uwzględniono
dochodów i wydatków związanych z realizacją tych zadań.
DOCHODY
Przy planowaniu dochodów Gminy Dopiewo na 2016 r. uwzględniono w szczególności:
1.stawki podatku od środków transportowych (ze stawkami wykazanymi w projekcie
uchwały proponowanej do podjęcia na najbliższej sesji i podatku od nieruchomości
zgodnie z podjętą w 2015 roku uchwała Rady Gminy Dopiewo;
2.maksymalną stawkę podatku leśnego, a rolnego wg proponowanego projektu uchwały w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego w 2016 r. z kwoty 53,75 zł za dt do kwoty 42,00 zł za dt;
3.szacunek Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów z podatku dochodowego od osób
fizycznych;
4.kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych na podstawie otrzymanych danych
z Ministerstwa Finansów, z Krajowego Biura Wyborczego oraz od Wojewody
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Wielkopolskiego; natomiast kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego zaplanowano w oparciu o ustawę o systemie oświaty;
5.przewidywane wykonanie dochodów Gminy Dopiewo w 2015 r.;
6.przewidywany wzrost/spadek zakresu świadczonych usług;
7.wskaźniki makroekonomiczne.
Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2016 r. przyjęto dochody w kwocie 86.381.762,00zł,
w tym dochody bieżące w wysokości 83.732.389,00zł co stanowi 96,93% dochodów ogółem,
dochody majątkowe w wysokości 2.649.373,00zł co stanowi 3,07% dochodów ogółem.
WYDATKI
Przy planowaniu wydatków Gminy Dopiewo na 2016 r. uwzględniono w szczególności:
1) kwoty dotacji z budżetu państwa;
2) przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r.;
3) zobowiązania wynikające z zawartych w latach wcześniejszych umów z terminem
płatności w 2016 r., wynikających z przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej
prognozie finansowej,
4) prognozowany wzrost cen;
5) zwiększenie liczby dzieci w jednostkach oświatowych;
6) uchwały Rady Gminy
7) toczące się postępowania dotyczące odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty.
W projekcie budżetu Gminy Dopiewo na 2016r. przyjęto wydatki w kwocie
104.059.566,00zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 70.866.948,00zł, co stanowi 68,10%
planowanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości 33.192.618,00zł, co
stanowi 31,90% wydatków ogółem.
Podział wydatków Gminy Dopiewo na 2016 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3

Wydatki bieżące
Dotacje
Wynagrodzenia i pochodne
Wydatki na obsługę długu
Wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Rezerwa na wydatki majątkowe

Plan na
2016 r.
104 059
566,00
70 866 948,00
14 088 837,00
30 430 495,00
1 969 600,00

Udział w
wydatkach
ogółem
100,00%
68,10%
19,88%
42,94%
2,78%

6 267 108,00

8,84%

18 110 908,00
33 192 618,00

25,56%
31,90%

29 311 068,00

88,30%

271 550,00

0,82%

2 000 000,00

6,03%
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5
6
7

Dotacje
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego

510 000,00

1,54%

700 000,00

2,11%

400 000,00

1,20%

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, DŁUG
Projektowany budżet zakłada deficyt w wysokości 17.677.804,00zł, który zostanie
sfinansowany z obligacji komunalnych/kredytu w wysokości 17.677.804,00 zł.
Planowane przychody w 2016 r. obejmują przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych,
kredytów w wysokości 23.571.600,00 zł. Rozchody w 2016 r. obejmują spłatę kredytów w
wysokości 5.893.796,00 zł. Rozchody zostaną sfinansowane emisją obligacji, kredytami na
kwotę 5.893.796,00 zł.
Planowany dług na koniec 2016 r. wynosi 66.738.871,00 zł i jest wyższy od długu na koniec
2015 r. o kwotę 17.677.804,00 zł.
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:
- uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,
Brak.
- innych okoliczności;
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek przedstawiła autopoprawki Wójta do projektu budżetu:
W treści uchwały dokonano zmian:
W § 1 pkt 1. Zmieniono kwotę dochodów budżetu z 86.381.762,00 zł na kwotę
86.361.762,00 zł.
W § 1 pkt 2. Zmieniono kwotę dochodów bieżących z 83.732.389,00zł na kwotę
83.712.389,00 zł;
§ 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 104.294.587,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 70.846.948,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 33.447.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.
Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 17.932.825,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 17.605.804,00 zł oraz przychodami w wysokości 327.021,00 zł z
tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych.
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W § 6 zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody i
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 593.700,00zł do kwoty 573.700,00 zł.
§ 8 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 23.898.621,00 zł., w tym
przychody w wysokości 327.021,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy w wysokości 5.965.796,00 zł.
W załączniku Nr 1 proponuję się autopoprawkę w dziale 600 wykreślić dochody z tytułu
dotacji na kwotę 20.000,00zł w paragrafie 2320.
W załączniku Nr 2 proponuje się autopoprawki:
- w dziale 010 rozdziale 01010 w planie zmieniono kwotę 1.768.307,00zł na 1.780.607,00zł
i w kolumnach 5, 15, 16 dodano kwotę 12.300,00zł,
- w dziale 010 rozdziale 01095 w planie zmieniono kwotę 18.450,00zł na 22.547,00zł i w
kolumnach 5, 15, 16 dodano kwotę 4.097,00zł
- w dziale 600 rozdziale 60014 w planie zmieniono kwotę 35.000,00zł na 20.000,00zł i w
kolumnach 5, 6, 10 wykreślono kwotę 20.000,00zł,
- w dziale 801, rozdziale 80110 w kolumnie 12 zmieniono kwotę 207.699,00zł na kwotę
207.709,00zł,
- w dziale 900 rozdziale 90015 w planie zmieniono kwotę 2.347.621,00zł na 2.370.100,00zł
i w kolumnach 5, 15, 16 dodano kwotę 22.479,00zł,
- w dziale 921 rozdziale 92120 w planie zmieniono kwotę 30.000,00zł na 243.193,00zł i w
kolumnach 5, 15, 16 dodano kwotę 213.193,00zł,
- w dziale 926 rozdziale 92695 w planie zmieniono kwotę 345.025,00zł na 347.977,00zł i w
kolumnach 5, 15, 16 dodano kwotę 2.952,00zł.
W załączniku Nr 3 proponuje się autopoprawki:
- nazwę zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w
Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach - Ochrona
środowiska zastąpić nazwą: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni
gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach Ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych
- zadanie : Skórzewo - projekt kanalizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i
budowa kanalizacji sanitarnej do posesji na ulicy Batorowskiej nr 64 i 66 kwotę
90.000,00zł zastąpić kwotą 102.300,00zł,
- Dąbrówka - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa kwotę 193.600,00zł zastąpić
kwotą 193.537,00zł,
- zadanie: Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Skórzewskiej kwotę 109.407,00zł zastąpić kwotą 109.470,00zł,
- zadanie: Zagospodarowanie działki nr 237 na Wiejskie Centrum Rekreacji w
Więckowicach kwotę 15.450,00zł zastąpić kwotą 19.547,00zł,
- zadanie: Konarzewo Przedszkole - modernizacja elewacji zastąpić paragraf 6060,
paragrafem 6050,
- w rozdziale 75412 zastąpić dotację na zakup wozu bojowego paragraf 6230 na zakup
wozu bojowego paragraf 6060,
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- w rozdziale 90015 rozszerzyć zakres zadania: Pozostałe zadania w tym: zadania z 2015
roku: Dopiewo projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Wierzbowa, Klonowa,
Lipowa, Skórzewo - projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Jabłoniowa, Dąbrowa
projekt oświetlenia technicznego ul. Akacjowa, Klonowa, Zakrzewo projekt techniczny
oświetlenia ul. Żytniej, Owsianej i Leśnej, Dopiewo - projekt techniczny oświetlenia
drogowego ul. Sokołów, Dopiewo projekt techniczny oświetlenia drogowego w
miejscowości Podłoziny, Dąbrówka projekt techniczny oświetlenia drogowego ul.
Piastowska, Jagiellońska, Fortowa, Dąbrówka - projekt techniczny oświetlenia ciągu
pieszego od ul. Kolejowej do ul. Pałacowej i zwiększyć kwotę 15.621,00 zł na 38.100,00zł
- zastąpić nazwę zadania: Konarzewo - projekt oświetlenia przy ul. Młyńskiej - środki
sołeckie nazwą Konarzewo - projekt oświetlenia przy ul. Młyńskiej
- zastąpić nazwę zadania: Skórzewo - wykonanie projektu technicznego oświetlenia
drogowego na ul. Orzechowa, Cedrowa, Leszczynowa, Przyjazna, Piękna, Kasztanowa,
Kolejowa, nad Potokiem, Rzemieślnicza – środki sołeckie nazwą Skórzewo -wykonanie
projektu technicznego oświetlenia drogowego na ul. Orzechowa, Cedrowa, Leszczynowa,
Przyjazna, Piękna, Kasztanowa, Kolejowa, nad Potokiem, Rzemieślnicza,
- w rozdziale 92120 dodać zadanie w związku z tym, ze do końca 2015 roku nie zostanie
wykonane: Dąbrówka Pałac - budowa instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej
(hydranty), częściowe odwodnienie terenu oraz zagospodarowanie terenu kwota
213.193,00zł,
- w rozdziale 92195 zadanie zastąpić nazwę zadania „Ocieplenie i elewacja budynku GOK
w Dopiewcu” nazwą „Ocieplenie, elewacja oraz modernizacja wnętrza budynku w
Dopiewcu przy ul. Szkolnej 11”
- w rozdziale 92695 dodać zadanie Dąbrowa - projekt techniczny zasilenia energetycznego
kontenera i oświetlenia planu zabaw kwota 2.952,00zł.
W załączniku Nr 4 proponuje się autopoprawki:
- wydatki ogółem zmniejszyć z kwoty 14.598.837zł do kwoty 14.078.837zł
- wykreślić wiersz wydatki bieżące i kwotę 14.598.837,00
- wiersz pkt I i ppkt I.1.2 rozdział 600 Transport i łączność zmniejszyć o 20.000,00zł w
związku z wykreśleniem wydatków dla rozdziału 60014 kwota 20.000,00zł,
- wiersz pkt II, II.2. i ppkt II.2.3. zmniejszyć o 500.000,00zł w związku ze zmniejszeniem
dotacji o kwotę 500.000,00zł w dziale 754, rozdziale 75412 i zakwalifikowaniem jej jako
wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wozu bojowego.
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek odczytała Uchwałę SO-0952/26/17/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2016 rok –
opinia jest pozytywna z zastrzeżeniem, które dotyczy zbyt optymistycznego zaplanowania
dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek odczytała Uchwałę SO-0951/60/17/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dopiewo –
opinia jest pozytywna.
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Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu sesji.
d) odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk: Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 7
grudnia 2015 r. zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie. Komisja nie sformułowała
żadnych poprawek, podobnie poprawek nie zgłosiły inne komisje merytoryczne.
Opinia stanowi zał. Nr 21 do protokołu sesji.
e) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu;
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt
budżetu bez poprawek.
f) dyskusję na temat projektu budżetu i opinii Komisji Budżetu;
Radny Dziembowski: w autopoprawkach mówiła Pani, że w dziale 600 rozdziale 60014 w
planie zmieniono kwotę 35.000,00zł na 20.000,00zł i w kolumnach 5, 6, 10 wykreślono kwotę
20.000,00zł. Czy tutaj nie ma błędu?
Skarbnik Gminy: rzeczywiście zmniejsza się o kwotę 20 000 zł na 15 000 zł, ma Pan rację.
Radny Ostrowski: autopoprawki – § 2 ust. 2 pkt 2 – czy tutaj nie ma błędu w kwocie?
Skarbnik Gminy: nie ma, jest podana prawidłowa kwota.
g) zgłoszenie przez Wójta Gminy autopoprawek po dyskusji na temat projektu
uchwały budżetowej oraz opinii Komisji Budżetu;
Skarbnik Gminy: Wójt nie zgłasza innych autopoprawek, niż te które zostały przedstawione.
h) głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy
w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej;
Brak.
i) głosowanie nad uchwałą budżetową.
Przewodniczący
autopoprawek.

Rady

Gminy

zarządził

głosowanie

uchwały

z

uwzględnieniem

Rada Gminy w obecności 20 radnych 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/204/15 w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: dziękuję przedstawicielom Urzędu Gminy
za to, że mogliśmy w sposób sprawny uchwalić uchwałę budżetową na 2016 rok.
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Do pkt. 22.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Nnorom: kiedy będzie równanie dróg?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ten proces cały czas trwa i potrwa do świąt.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: w imieniu Wójta i własnym zapraszam
Państwa do sali lustrzanej na drobny poczęstunek.
Do pkt. 23.
Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia XIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 22 załączniki.
Protokół zawiera 23 strony, ponumerowane od 1 do 23.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 151214_XIV.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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