RG.0012.6.08.2019
Protokół Nr 08/19
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji: Budżetu, Oświaty i Rolnictwa Rady Gminy
Dopiewo z dnia 17 czerwca 2019 roku.
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Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15 , a zakończono o godz. 1645.
Na ustalony, 8 osobowy skład Komisji Budżetu Rady Gminy udział w posiedzeniu wzięło 7
członków, posiedzenie Komisji jest prawomocne. Potwierdza to załączona lista obecności.
Na ustalony, 8 osobowy skład Komisji Oświaty Rady Gminy udział w posiedzeniu wzięło 8
członków, posiedzenie Komisji jest prawomocne. Potwierdza to załączona lista obecności.
Na ustalony, 8 osobowy skład Komisji Rolnictwa Rady Gminy udział w posiedzeniu wzięło 8
członków, posiedzenie Komisji jest prawomocne. Potwierdza to załączona lista obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Wójt Gminy Pan A. Napierała,
- Z-ca Wójta Pan P. Przepióra,
- Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk,
- Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek,
- Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R. Hemmerling,
- radca prawny Pan M. Kublicki.
Zgodnie z nowym Statutem Gminy Dopiewo wspólne posiedzenie komisji otworzył najstarszy
wiekiem radny obecny na posiedzeniu.
Radny Moskalik: otwieram wspólne posiedzenie komisji – proszę o zgłaszanie kandydatur na
prowadzącego dzisiejsze obrady.
Rada wybrała Pana Jana Bąka na prowadzącego wspólne posiedzenie komisji – 18 głosów
„za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk otworzył posiedzenie Komisji Budżetu.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Pani M. Jamont otworzyła posiedzenie Komisji
Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan P. Jazy otworzył posiedzenie Komisji Oświaty.
Prowadzący wspólne posiedzenie komisji Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk
powitał zgromadzonych gości, a następnie przedstawił tematy posiedzenia:
1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2018.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK
117

3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2018r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
4. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania
budżetu Gminy za 2018 rok.
5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie
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absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2018 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok. DRUK 118
8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok. DRUK 119
9. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych w wieku do 4 lat do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego. DRUK 120
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla
których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym. DRUK 121
11. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego
obejmująca następujące gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las.
DRUK 122

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok.
DRUK 123

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 124
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk: czy są uwagi do porządku obrad?
Wójt Gminy Dopiewo Pan A. Napierała: wnioskuję o dodanie do porządku obrad wspólnego
posiedzenia komisji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul.
Batorowskiej, Polnej, Ogrodowej, Poznańskiej i Księżycowej, gmina Dopiewo.
Opinie Komisji w sprawie rozszerzenia porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji:
Budżetu – 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”,
Oświaty – 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”,
Rolnictwa - 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2018.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: zgodnie z art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym Wójt co
roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport został podzielony
na różne części, znajdują się w nim informacje dotyczące danych demograficznych, finansów
Gminy, informacje dotyczące strategii rozwoju Gminy oraz planów odnowy miejscowości,
dane dotyczące oświaty, kultury, sportu i rekreacji, budżetu obywatelskiego, transportu
gminnego. Jest także część dotycząca ochrony środowiska, ładu przestrzennego, czy promocji
i komunikacji społecznej.
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Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w
pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Radny Kołodziejczyk: czy istnieją możliwości prawne, aby Raport poprawić, jeżeli występują
w nim błędy. Kilka błędów znalazłem.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: co do zasady Raport jest formą sprawozdania, jeżeli błędy
zostaną wykazane, to możemy się do nich przyznać, ale fizycznej możliwości zmiany Raportu
nie ma, bo to jest dokument w formie sprawozdania Wójta, a nie Rady Gminy. Proszę Pana o
przesłanie ewentualnych korekt.
Radny Kołodziejczyk: czy Raport znajdzie się na stronie internetowej Gminy, bo na razie jest
tylko w BIP. Druga sprawa: czy będzie komunikat na stornie Gminy, który zaprosi
mieszkańców do udziału w debacie?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos
bez ograniczeń czasowych. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są
dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o
zwiększeniu tej liczby.
Samego zaproszenia na stronie nie wystosowaliśmy, ale z tego co wiem, to Pan to uczynił,
więc nie widzę powodu, aby to powielać.
Radny Kołodziejczyk: komunikat na facebook-u mniejszościowego klubu radnych na pewno
dotrze do mniejszej liczby odbiorców, aniżeli informacja na stronie Gminy.
Radny Miler: czy taki komunikat na stornie Gminy może się znaleźć?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: dobrze, zamieścimy taki komunikat.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk: w związku z powyższą dyskusją informuję, że
głosowanie w tej sprawie odbędzie się na sesji.
3. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za
2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk: proszę Panią Skarbnik o przedstawienie
sprawozdań.
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Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek przedstawiła podstawowe dane wynikające ze
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
Bilans z wykonania budżetu Gminy po stronie aktywów i pasywów na koniec 2018 roku
wykazuje sumę bilansową na kwotę 13.089.255,37 zł. Po stronie aktywów wykazano środki
pieniężne na kwotę 11.530.099,58 zł, należności od budżetów na kwotę 1.407.644,03 zł,
pozostałe należności kwotę 1.689,60 zł oraz w pozycji rozliczenia międzyokresowe kwotę
149.822,16 zł z tytułu odsetek od zadłużenia naliczonych na 31.12.2018r. Po stronie pasywów
bilans zawiera informację o zobowiązaniach Gminy w wysokości 67.630.375,16 zł (kwota
66.835.718,00 zł dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i obligacji, natomiast
kwota 149.822,16 zł dotyczy odsetek od wymienionych zobowiązań, kwota 644.835,00 zł
dotyczy rozliczeń z budżetami), aktywach netto budżetu w wysokości (-) 56.644.930,79 zł
oraz rozliczeniach międzyokresowych w wysokości 2.103.811,00 zł (kwota dotyczy
subwencji na miesiąc styczeń 2019 roku otrzymanej w grudniu 2018 roku).
Łączny bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów jednostkowych
jednostek budżetowych, który po stronie aktywów i pasywów na koniec roku wykazuje
kwotę 360.171.919,54 zł.
Łączny rachunek zysków i strat jednostki, obejmujący dane wynikające z jednostkowych
rachunków zysków i strat jednostek budżetowych, który wykazuje zysk jednostek
budżetowych w wysokości 48.748.014,93 zł.
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające
z jednostkowych zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych wykazuje stan
funduszu na koniec roku w wysokości 348.860.511,78 zł
Dochody Gminy na 31.12.2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 144 407 557,44 zł,
tj. 101,88% planu; dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 131 773 629,33 zł tj.
101,14% planu, dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 12 633 928,11 zł, tj.
110,30% planu.
Wydatki Gminy na 31.12.2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 150 816 091,18 zł,
tj. 96,97% planu; wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 106 833 510,99 zł tj. 96,43%
planu wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 43 982 580,19 zł, tj. 98,32% planu.
Przychody Gminy na 31.12.2018 rok wyniosły 22 511 804,95 zł, w tym: emisja obligacji
komunalnych 11 000 000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych 11 511 804,95 zł.
Gmina spłaciła w 2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i
wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 5 912 484,00 zł.
Deficyt w 2018 roku wyniósł 6 408 533,74 zł.
Zadłużenie Gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 66 835 718,00 zł, z tego:
1) kredyty długoterminowe – 3 575 000,00 zł;
2) obligacje komunalne – 62 900 000,00 zł;
3) pożyczki – 360 718,00 zł.
Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji oraz odsetek w 2018
roku wyniosła 7 513 798,59 zł.
Należności Gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, na koniec 2018 r. wyniosły
4 314 490,56 zł, w tym zaległości 2 807 372,60 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2018 r.
wystawiono 781 tytułów wykonawczych na kwotę 442 164,10 zł. Ponadto w celu
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zabezpieczenia należności dokonano wpisów na hipotekę, 7 wpisów na hipotekę na kwotę
121 864,24 zł.
W 2018 roku w stosunku do roku 2017, kwota zaległości z tytułu podatków lokalnych
zmniejszyła się o 6 451,85 zł.
Zobowiązania Gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, na koniec 2018 r. wyniosły
2 715 910,16 zł, w tym między innymi z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i
pochodnych
(przede
wszystkim
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego)
– 2 328 074,31 zł, inwestycji – 971,06 zł (zobowiązania zaciągnięte na podstawie
upoważnienia wynikającego z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej),
odsetek - 149 822,16 zł, zakupu energii elektrycznej, gazu, wody – 183 364,87 zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.
Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 144 407 557,44 zł, tj. 101,88% planu.
Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie
dochodów Gminy w 2018 r. o łączną kwotę 2 509 230,00 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk: przypominam, że dyskusja w temacie
sprawozdań odbędzie się na sesji.
4. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta
Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: sprawozdanie z wykonania budżetu 2018 roku wraz z
informacją o stanie mienia zostało zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w
Poznaniu. Opinia ta została wyrażona w uchwale Nr SO-0954/8/17/2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2019 roku.
Skład Orzekający wyraził opinię pozytywną.
5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan J.
Nnorom, który poinformował, że Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdań
finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu
finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, informacji
o stanie mienia Gminy Dopiewo oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu, opiniuje
pozytywnie wykonanie przez Wójta Gminy Dopiewo budżetu za 2018 rok i występuje z
wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
“za” udzieleniem absolutorium 3 głosy,
“przeciwko” udzieleniu absolutorium 0 głosów,
“wstrzymujących się” 0 głosów.
6. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2018 rok.
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Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek odczytała Uchwałę Nr SO-0955/15/17/2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r. w
sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Skład Orzekający stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej został należycie uzasadniony i
podjęty zgodnie z przepisami prawa.
7. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan J. Bąk: dziś nie będziemy opiniować uchwał w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2018 oraz projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta – te głosowania odbędą się na
sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
J.w.
9. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych w wieku do 4 lat do przedszkola, oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, lub ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Pan P. Przepióra, który poinformował, że art. 32 ust.
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określa, że gmina może zorganizować
dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również
w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Z uwagi na fakt, że zaistniała taka
potrzeba społeczna, wywołanie uchwały jest zasadne.
Opinie Komisji:
Budżetu – 7 głosów „za”,
Oświaty – 8 głosów „za”,
Rolnictwa - 8 głosów „za”.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów,
dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Pan P. Przepióra, który poinformował, że wywołanie
niniejszej uchwały wynika z delegacji zawartej w art. 39 ust. 1, 5, 5a i 5b, 6, 8 ustawy Prawo
Oświatowe”. Uchwała nr XXVIII/377/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego określała sieć szkół w
gminie Dopiewo wraz z obwodami tych szkół do 31 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z ww.
podstawą prawną, Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół
podstawowych. Ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2
i 5a-7a ustawy Prawo oświatowe.
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W przedstawionej uchwale nie zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w odniesieniu do
Uchwały Nr XXVIII/377/17 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała była już prezentowana w
poprzednim miesiącu, wtedy jednak nie mieliśmy pozytywnej opinii Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, obecnie ją mamy i uchwałę Państwu prezentujemy.
Radny Kołodziejczyk: kilka lat temu przygotowywał Pan raport demograficzny w naszej
Gminie. Czy analizował Pan jak w praktyce ta prognoza się zrealizowała?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: monitujemy to na bieżąco, po analizach na chwile obecną
pozostawiliśmy obwody w takim samym kształcie. Jedyna zmiana jest w Skórzewie, o czy
wspomniałem wcześniej. Z rodzicami ustaliliśmy także, że jeżeli jedno dziecko z rodziny
uczęszcza do danej placówki, wtedy takiego rodzeństwa nie rozdzielamy.
Radny Kołodziejczyk: SP w Dąbrówce - jaka liczba dzieci jest przewidywana w kolejnym
roku szkolnym i czy ona może wpłynąć na zmianowość?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: obecnie mamy 820 dzieci, w przyszłym roku przybędą 3
oddziały, w kolejnym roku także 3 nowe oddziały, ale rozbudowujemy szkołę o 7 sal, co
będzie skutkowało tym, że w 2020 r. nie będzie ciaśniej niż dzisiaj.
Opinie Komisji:
Budżetu – 7 głosów „za”,
Oświaty – 8 głosów „za”,
Rolnictwa - 8 głosów „za”.
11. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy
Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu
poznańskiego obejmująca następujące gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska,
Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że środki finansowe na realizację Aktualizacji
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego
obejmującego następujące gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las
pochodzą z budżetu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Powiatu oraz budżetu
Gminy. Koszt realizacji całego zadania wyniesie 192.984 zł, z czego 148.500 zł przypada na
dotację z Ministerstwa, 24.484 zł to udział Powiatu, a pozostałe 20.000 zł przypada na
poszczególne gminy. Udział gminy Dopiewo w realizacji całego zadania wyniesie 1.876,07
zł. Przekazanie środków odbędzie się na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim, co
wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy Dopiewo.
Radny Miler: kto dokona inwentaryzacji?
Pan R. Hemmerling: firma zewnętrzna?
Opinie Komisji:
Budżetu – 7 głosów „za”,
Oświaty – 8 głosów „za”,
7

Rolnictwa - 8 głosów „za”.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek przedstawiła następujące zmiany (przed komisją radni
otrzymali nowe druki):
Dochody
1) W dziale 756 zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych o kwotę 563.228,00 zł oraz z tytułu wpływów
z podatku od nieruchomości o kwotę 800.000,00 zł.
2) W dziale 758 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z kar
i odszkodowań o kwotę 20.000,00 zł
3) W dziale 801 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o
kwotę 3.915,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.002,00 zł, z
tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 70,00 zł.
4) W dziale 852 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę
25.000,00 zł.
5) W dziale 854 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę
12.400,00 zł.
6) W dziale 855 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat
ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu odsetek o kwotę 500,00 zł.
7) W dziale 921 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek o kwotę 30,00
zł.
Wydatki
1) W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł
(szczegóły załącznik Nr 3 do uchwały).
2) W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z
udziałem środków unijnych o kwotę 9.888,00 zł.
3) W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o
kwotę 7.000,00 zł.
4) W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 532.912,00 zł, zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych o kwotę 159.749,00 zł; zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji
na zadania bieżące o kwotę 61.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na świadczenia
na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.213,00 zł, zwiększa się plan wydatków
majątkowych o kwotę 31.990,00 zł (szczegóły załącznik Nr 3 do uchwały).
5) W rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o
kwotę 9.000,00 zł.
6) W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 130.283,00 zł, zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji na
zadania bieżące o kwotę 490.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na świadczenia
na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.770,00 zł.
7) W rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 294.266,00 zł.
8) W rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 4.136,00 zł.
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9) W rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 20.000,00 zł.
10) W rozdziale 85216 zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób
fizycznych o kwotę 20.000,00 zł.
11) W rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 124.131,00 zł, zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 8.246,00 zł.
12) W rozdziale 85412 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 7.732,00 zł, zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych o kwotę 1.218,00 zł.
13) W rozdziale 85505 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 3.104,00 zł.
14) W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł
(szczegóły załącznik Nr 3 do uchwały).
15) W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł
(szczegóły załącznik Nr 3 do uchwały).
16) W rozdziale 90026 zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące
o kwotę 1.877,00 zł.
Opinie Komisji:
Budżetu – 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”,
Oświaty – 8 głosów „za”,
Rolnictwa - 8 głosów „za”.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dopiewo na lata 2019-2026.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek przedstawiła następujące zmiany (przed komisją radni
otrzymali nowe druki):
1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 związane są ze zmianami uchwały budżetowej i
zmianami w wykazie przedsięwzięć. W zakresie dochodów i wydatków w 2020 i 2021
roku dokonano zmian w związku z przyznanym dofinansowaniem na zadanie "Wsparcie
na starcie w Przedszkolu Mądra Sowa w Konarzewie" .
2.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć :
- poz. 1.1.1.4 dodano nowe przedsięwzięcie pn. Wsparcie na starcie w Przedszkolu Mądra
Sowa w Konarzewie" okres realizacji 2019-2021, zwiększono łączne nakłady, limit
zobowiązań o kwotę 518.750,00 zł, limit 2020 - 271.000,00 zł, limit 2021 - 247.750,00 zł;
- poz. 1.1.1.5 dodano nowe przedsięwzięcie pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców" okres realizacji 2019-2020, zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań
o kwotę 123.600,00 zł, limit 2019- 113.712,00 zł, limit 2020 - 9.888,00 zł;
- poz. 1.3.1.23 dodano nowe przedsięwzięcie pn. Świadczenie usług transportowych 2020,
limit zobowiązań, łączne nakłady, limit 2020 - kwota 550.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.2 zmniejszono łączne nakłady, limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.3 zwiększono łączne nakłady, limit 2019 o kwotę 300.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.4 zwiększono łączne nakłady, limit 2019 o kwotę 70.000,00 zł;
Ponadto dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w zakresie zawartych umów.
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Opinie Komisji:
Budżetu – 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”,
Oświaty – 8 głosów „za”,
Rolnictwa - 8 głosów „za”.
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul.
Batorowskiej, Polnej, Ogrodowej, Poznańskiej i Księżycowej, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że teren wskazany do opracowania na niewielkim obszarze
objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/284/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12.02.2001 r.
Przedmiotem opracowania planu jest określenie nowych zasad zagospodarowania terenu,
poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w tym również zasad
obsługi komunikacyjnej terenów objętych przystąpieniem do opracowania planu. Zgodnie
z ustaleniami Studium, dla terenu objętego przystąpieniem do opracowania planu
określono kierunek zagospodarowania jako tereny zabudowy mieszkaniowej z
działalnością gospodarczą (M1U) oraz tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej (M1).
Osoba zainteresowana realizacją obiektu magazynowego z częścią biurową złożyła
wniosek o warunki zabudów w tym kontekście. W sąsiedztwie mamy takie obiekty, dlatego
trudno jest odmówić warunków, dlatego padła propozycja przystąpienia do opracowania
planu, który określi precyzyjnie wskaźniki zabudowy.
Radny Krzywosądzki: czy warunki zabudowy inwestor otrzymał?
Pan R. Hemmerling: tak, ale strony się odwołały i sprawa jest w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym.
Opinie Komisji:
Budżetu – 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Oświaty – 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Rolnictwa - 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
15. Wolne głosy.
Radny Krzywosądzki: mam wrażenie, że mieszkańcy bardzo mocno interesują się tematem
dofinansowania do źródeł fotowoltaicznych. Czy jeżeli zainteresowanie będzie rzeczywiście
duże, to jest szansa na zwiększenie puli środków?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: raczej nie, program został uruchomiony pilotażowo. Chcemy
zrealizować 25 projektów, bo na tyle starczy maksymalne dofinansowanie. Możemy raczej
rozważyć zwiększenie środków na wymianę źródeł ciepła. Patrząc na projekt wcześniejszy,
realizowany z Gminą Komorniki to zainteresowanie było na poziomie 200 gospodarstw,
obecnie to zainteresowanie jest większe.
Radny Nnorom: obiór śmieci?
Przewodniczący Komisji Pan J. Bąk: na Komisji Budżetu omawialiśmy temat i kwestie
problemowe związane z odbiorem śmieci zostały wysłane do Selektu.
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Wójt Gminy Pan A. Napierała: dziś otrzymałem odpowiedź z Związku.
Następnie Wójt odczytał odpowiedź z Selektu.
Radny Nnorom: mieszkańcy twierdzą, że mamy fatalną jakość odbioru śmieci w Gminie
Dopiewo. Śmieci stoją 3 dni bez odbioru i Selekt powinien zwrócić uwagę na ten aspekt.
Jeżeli nie można odebrać w terminie, to powinna być lepsza komunikacja. Należy rozważyć
zapisy w przetargu, aby firma miała obowiązek otwarcia furtki z domów jednorodzinnych i
zabierania śmieci z domów.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: bądźmy trochę bardziej aktywni i wyprowadzajmy kubły
przed posesję. Poza tym wszystko kosztuje i firma może to wycenić i odbiór śmieci będzie
droższy. Znamy sytuację z niewłaściwym odbiorem odpadów, zaangażowaliśmy straż
gminną, która sporządza notatki, które są przekazywane do Selektu. Może to jest dobry
pomysł, aby Przewodniczącą Związku ponownie zaprosić na Komisję. Jeżeli firma nie
wywiązuje się z odbioru śmieci przez ponad 2 lata i nadal nie realizuje właściwie
obowiązków wynikających z umowy, to należy się zastanowić nad sformułowaniem takich
zapisów w przetargu, aby ta firma nie mogła w nim uczestniczyć, ale to będzie trudne.
Radny Bartkowiak: czy firma ma wszystkich mieszkańców zewidencjonowanych? Bo
niektórzy mieszkańcy wystawiają śmieci, a nie złożyli deklaracji.
Radny Nnorom: jeżeli mamy zaprosić przedstawicieli Związku to proszę, aby to było
zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji, aby wszyscy radni mogli w tym uczestniczyć.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: myślę, że lepszym pomysłem będzie
zaproszenie na Komisję Budżetu, a kto z Państwa radnych będzie zainteresowany to
przyjdzie.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty oraz Rolnictwa zamknęli posiedzenia swoich
komisji.
Protokół zawiera 11 stron, ponumerowanych od 1 do 11.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
Przewodniczący Komisji Budżetu
Jan Bąk
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