P r o t o k ó ł Nr IV/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 13 stycznia 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk

Sesję rozpoczęto o godz. 1510, a zakończono o godz. 1830
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia IV sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1510 dokonał Przewodniczący Rady Gminy,
Pan Leszek Nowaczyk.
Do pkt. 2.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 21 radnych na sesji obecnych jest 20 radnych. Wobec
powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i
rozstrzygnięć.
lista obecności radnych – zał. nr 1
stwierdzenie kworum – zał. nr 2
lista obecności sołtysów – zał. nr 3
lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4
lista obecności gości – zał. nr 5
Do pkt. 3.
Przewodniczący Rady, Pan Leszek Nowaczyk odczytał porządek obrad w brzmieniu:
Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z III sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
7. Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo.
Druk Nr 30
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzania ścieków wnioskowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie zaopatrywania w wodę
mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka,
Dopiewiec, Gołuski, Joanka, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin,
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Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków od mieszkańców
Gminy Dopiewo z rejonu miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo,
Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Zakrzewo. Druk Nr 31
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Promyk we wsi Dopiewiec. Druk Nr 32
10.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa we wsi Dopiewo. Druk Nr 33
11.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rzepakowa we wsi Dopiewo. Druk Nr
34
12.Projekt uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom
świadczeń pomocy zdrowotnej. Druk Nr 35
13.Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na
utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”. Druk Nr 36
14.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Druk Nr 37
15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28
lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2012-2021. Druk Nr 38
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady: czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
Prawem autopoprawki dodaję do porządku obrad projekty uchwał omawiane na wczorajszym
posiedzeniu komisji:
- w sprawie współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: "Badanie powiązań
funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej
(z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP),
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
Wycofuję z porządku obrad projekt uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów
przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej ze względu na brak uzgodnienia
ze związkami zawodowymi. Do tematu wrócimy w lutym.
Skarbnik Gminy: wnioskujemy o dodanie do porządku obrad sesji projektu uchwały w
sprawie powołania Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu. Proponuję także
zamienić procedowanie – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – należy najpierw
procedować wieloletnią prognozę finansową, a później uchwałę w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2015.
Głosowanie zmiany porządku obrad – 20 głosów „za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu III sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z III sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Wpłynęły uwagi redakcyjne, które zostały uwzględnione.
Protokół został przyjęty.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Sołtys Dąbrówki Pani B. Plewińska: chcę wrócić do kolizji drogowej w Dąbrówce, która
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miała miejsce w listopadzie 2014r. na ul. Malinowej – zaprzęg konny wjechał w tablice
informacyjne. Sprzęty kupowane z funduszy sołeckich nie są naszą własnością. Pani
Dzielnicowa wezwała mnie na świadka zdarzenia. Po przesłuchaniu mnie, gdzie nie rościłam
żadnych pretensji, otrzymałam pismo jako osoba pokrzywdzona. Zachowałam postawę
obywatelską, ale mnie później ciąga się po sądach. Ten majątek nie jest nasz, ale potem
jesteśmy ciągani po sądach jako osoby prywatne. Przekazuję to pismo radcy prawnemu, aby
wypracował jakieś wyjście z tej sytuacji, ale i podobnych, które mogą się zdarzyć.
Sołtys Zakrzewa Pan M. Czekalski: w sobotę – niedzielę podczas wichury stała się poważna
awaria, dzwoniłem wszędzie gdzie można – nikt nie odbierał. Zadzwoniłem na prywatny
telefon do kolegi w Stęszewie i za dwie godziny prąd był włączony. Proszę o rozważenie
wprowadzenia jakiegoś telefonu alarmowego w takich sytuacjach.
Kolejna sprawa dotyczy awarii oświetlenia – kiedyś wystarczył telefon do Energetyki w
Opalenicy, obecnie nic nie można załatwić, jesteśmy bezradni.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: to nie jest nowy temat, przyjmujemy to,
słyszy to Pan Wójt i na pewno coś w tej sprawie zacznie się dziać.
Sołtys Dąbrowy Pan K. Dorna: chcę podziękować za interwencję Urzędowi oraz ZUK-owi w
sprawie rozkopanych dróg.
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Wicestarosta Poznański Pan T. Łubiński: co do awarii chcę poinformować, że działa
powiatowe centrum zarządzania kryzysowego (509 230 144 – telefon obsługiwany 24 ha na
dobę) oraz gminne centrum zarządzania kryzysowego. 24 stycznia 2015 r. Powiat będzie
uchwalał budżet – w kwietniu chcemy zacząć przebudowę II etapu ul. Poznańskiej w
Skórzewie, do ul. Zakręt. Przewidujemy także kanalizację sanitarną oraz rozwiązanie
problemu Fiałkowa (odsunięcie jezdni, aby było miejsce dla pieszych). Zabezpieczono także
środki na przejazd busa z Lisówek do Dopiewa.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: cieszymy się z Pana obecności na dzisiejszej
sesji. Na sesję przybył także Pan Bartłomiej Wróblewski – radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Pan B. Wróblewski: chcę podziękować mieszkańcom Gminy Dopiewo, dzięki którym
otrzymałem mandat do Sejmiku,
- chcę pogratulować Państwu wyboru na stanowisko Wójta oraz radnych,
- mam propozycję wsparcia dla Gminy – możliwe na dwóch polach – jestem członkiem
Komisji Budżetowej – jeżeli będą Państwo potrzebowali wsparcia na poziomie województwa
to chętnie pomogę; druga płaszczyzna – jeżeli pojawią się problemy z innymi szczeblami
samorządu to jestem do dyspozycji na polu pomocy eksperckiej.
Do pkt. 7.
Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy
Dopiewo.
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Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GOSiR Pan M. Napierała, który poinformował, że
powołanie Kapituły przyznającej stypendia sportowe Gminy Dopiewo dla młodych
sportowców jest konsekwencją podjętej w dniu 25 listopada 2013 roku uchwały dot.
określenia warunków i trybu przyznawania wspomnianych stypendiów.
Osoby zaproponowane do składu kapituły są związane z lokalnym samorządem,
szkolnictwem oraz środowiskiem sportowym Gminy Dopiewo.
Kadencja członków kapituły pokrywa się z kadencją Rady Gminy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały nie będzie miało wpływu na bieżące koszty Gminy
Dopiewo.
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 IV/30/15 w
sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji.
Do pkt. 8.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzania ścieków wnioskowanych przez Zakład Usług Komunalnych
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie
zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących
miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Joanka, Lisówki, Konarzewo,
Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków od mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu
miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo,
Palędzie, Zakrzewo.
Projekt uchwały przedstawił Prokurent Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie Pan
Sławomir Skrzypczak, który poinformował, że w dniu 19 grudnia 2014 r. do Urzędu Gminy w
Dopiewie wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie w sprawie
propozycji zmiany stawek i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór
ścieków z terenu Gminy Dopiewo, które miałyby obowiązywać przez okres 1 roku licząc od
dnia 1 marca 2015 r.
Proponowane na rok 2015 / 2016 taryfy umożliwią Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z
o.o. w Dopiewie pozyskanie środków na realizację zaplanowanych i awaryjnych prac
eksploatacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz optymalny wzrost poziomu
świadczonych usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr IV/31/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzania ścieków wnioskowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie zaopatrywania w wodę
mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka,
Dopiewiec, Gołuski, Joanka, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin,
Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków od mieszkańców
Gminy Dopiewo z rejonu miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo,
Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Zakrzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Promyk we wsi Dopiewiec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewcu przy
ulicy Jesionowej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr IX/98/03 Rady Gminy Dopiewo z
dnia 26.05.2003 (Dz.Urz.Nr158 poz.2961 z 07.10.03). W związku z planowaną zabudową
przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy.
Właściciele drogi wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla działek o numerze
ewidencyjnym 410/2 i 399, nazwę „Promyk”. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej
uchwały znajduje uzasadnienie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Dziembowski: moim zdaniem ulice poprzeczne powinny mieć inną nazwę niż ulica
główna, proponuję, aby ulice boczne miały inną nazwę.
Pan R. Hemmerling: taka sugestia była już wcześniej, ale Linea pokazała, że radzi sobie
dosyć dobrze z takimi problemami.
Radna Jamont: jakiej długości to są odcinki?
Pan R. Hemmerling: odcinki mają około 100m.
Radna Nowak: Rada Sołecka wsi Dopiewiec zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, ale
zgadzam się, że każda ulica powinna mieć swoją nazwę.
Radny Dziembowski: czyli Pani Sołtys przychyla się do mojej opinii, proponuję cofnąć
projekt uchwały na posiedzenie komisji.
Radna Kwaśnik: problem rozwiązałyby dodatkowe tablice przy oznakowaniu wjazdu na ulice.
Głosowanie wniosku – przesuniecie tematu na posiedzenie komisji – 9 głosów „za”, 8 głosów
„przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące”.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa we wsi Dopiewo.
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Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewie przy
ulicy księdza Alfonsa Majcherka, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W
związku z planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Właściciele drogi wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy
Chabrowa dla działki o numerze ewidencyjnym 202/16. Proponowana nazwa ma stanowić
przedłużenie istniejącej już ulicy Chabrowej mającej wjazd od ulicy Więckowskiej. 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 IV/32/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa we wsi Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rzepakowa we wsi Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewo przy
ulicy księdza Alfonsa Majcherka, 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
Rzepakowa dla działki o numerze ewidencyjnym 98/13 w Dopiewie. 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 IV/33/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Rzepakowa we wsi Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.:
"Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru
Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów SPPOFAP).
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że podjęcie uchwały umożliwia udział w Projekcie pn.
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"Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru
Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów SPPOFAP)”który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach „konkursu
dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania
miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Wartość projektu - 2 859 000 zł, dotacja unijna - 2 573 196 zł.
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 IV/34/15 w
sprawie współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: "Badanie powiązań
funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej
(z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP).
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na
utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który poinformował, że w
1994r Rozporządzeniem Wojewody Poznańskiego utworzono w pobliżu miejscowości
Żarnowiec w gminie Stęszew Pomnik Przyrody „Źródełko”. Obiekt ten położony jest na
styku trzech gmin, gminy Buk, Dopiewo i Stęszew. Jest on licznie odwiedzany przez
mieszkańców tych gmin a także spoza nich. Aby chronić to piękne miejsce przed dewastacją
gminy Buk, Dopiewo i Stęszew podjęły wówczas decyzję o wspólnym finansowaniu
utrzymania tego pięknego terenu. Podtrzymując już prawie 20 letnią tradycję
współfinansowania kosztów utrzymania podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
Kwota pomocy to 6.860 zł.
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 IV/35/15 w
sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół
„Źródełka Żarnowiec”.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28
lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
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lata 2012-2021.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który poinformował, że
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 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 2015-2018 budżet będzie zamykał się deficytem, który zostanie
sfinansowany z pożyczek, kredytów i emisji obligacji.
W załączniku Nr 1 proponujemy szereg poprawek omawianych wczoraj na posiedzeniu
komisji. Główne zmiany jakie zostały wprowadzone to urealnienie dochodów i wydatków.
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 2015 r. zabezpieczono w rezerwie celowej na wkład własny do realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych kwotę 1 mln zł.
1. 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:
- sprzedaży mienia: w roku 2015 założono kwotę 1,5 mln zł, w latach 2016-2018 - 2 mln
rocznie. W roku 2015 planuje się wystawić na sprzedaż: 13 działek w Zakrzewie, 5 w
Konarzewie, 2 w Dąbrowie - pod zabudowę mieszkaniową bądź mieszkaniowo - usługową, 1
w Skórzewie pod AG; w latach 2016-2018 do sprzedaży zostaną wystawione pozostałe
działki w Zakrzewie,
- w latach 2015-2018 założono pozyskanie środków od deweloperów w kwocie 400 tys. zł
rocznie na rozbudowę infrastruktury technicznej, w oparciu o zawarte porozumienia,
- w 2015 r. uwzględniono środki zewnętrzne na inwestycje, wnikające z zawartych umów o
dofinansowanie.
2. Prognoza wydatków
W latach 2015-2026 dokonano indeksacji większości wydatków bieżących o wskaźnik
inflacji, przy czym m.in.:
1)
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,
2)
wydatki związane z oświatą zaplanowano wzrost ok. 8%-9% rocznie,
3)
wynagrodzenia poza oświatą i Urzędem wzrost o ok. 3% rocznie;
4)
wydatki na administrację wzrost o ok. 5% rocznie,
5)
wydatki na remonty dróg wzrost od 6%-8% rocznie,
6)
wydatki na opiekę zdrowotną wzrost o 5%,
7)
oświetlenie uliczne wzrost od 5%-7% rocznie.
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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 2014 r.
3. Relacja z art. 243
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów
ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.
4. Przedsięwzięcia
W limitach wydatków w roku 2015 dotyczących zadań, o których mowa w załączniku nr 2
(wydatki bieżące) nie uwzględniono zaciągniętych w 2014 r. zobowiązań, które wygasną w
2015 r. (limity wydatków objęte prognozą w tych przypadkach dotyczą tylko nowych zadań).
Przedsięwzięcia w zakresie dróg, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia połączono i zapisano
jako programy budowy odpowiednio dróg, kanalizacji i oświetlenia.
W zakresie programu budowy dróg w latach 2016-2018 planuje się w szczególności budowę:
ul. Nowej w Palędziu, ul. Kolejowej i Komornickiej w Dąbrówce, ul. Nad Potokiem i
Wiśniowej w Skórzewie, drogi wzdłuż torów od ul. Leśnej w Palędziu do ul. Poznańskiej w
Dąbrówce, chodnika do cmentarza w Dopiewie, chodnika wzdłuż ul. Dopiewskiej w
Gołuskach.
W zakresie programu budowy kanalizacji sanitarnej uwzględniono w latach 2015-2018 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.
Zrezygnowano z realizacji dużej części planowanych inwestycji ze względu na możliwości
finansowe Gminy, przy czym wykreślenie w chwili obecnej rozbudowy szkoły w Dąbrowie
związane jest z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej analizy bazy oświatowej i
potrzeb w tym zakresie, uwzględniając przyrost mieszkańców w Gminie (w prognozie
zabezpieczono środki w latach 2017-2018 na rozwój bazy oświatowej w Gminie).
Budowa świetlic wiejskich i obiektów o charakterze kulturalnym będzie możliwa tylko w
przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
Dokument zał. Nr 1 do WPF – autopoprawka Wójta stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
Skarbnik Gminy: jeżeli chodzi o przedsięwzięcia to duża część przedsięwzięć z projektu
uchwały została wykreślona ze względu na fakt, że Gminy na dzień dzisiejszy na ich
realizację nie stać, natomiast pozostałe zostały urealnione. Istotną zmianą jest, że inwestycje
drogowe, kanalizacyjne i oświetleniowe zostały połączone w programy odpowiednio budowy
dróg, kanalizacji i oświetlenia tak, aby nasza wieloletnia prognoza finansowa w zakresie
przedsięwzięć nie była zbyt obszerna. Ma to też swoje uzasadnienie z tego względu, że trudno
czasami daną inwestycję przypasować do danego roku ze względów projektowych. To tyle,
szczegółowo było to omawiano wczoraj na posiedzeniu komisji. Jeszcze jedna rzecz - w
materiałach, które państwo otrzymali musi zaistnieć jeszcze jedna zmiana: Zał. Nr 2 – str. 2
poz. 1.3.1.5 – okres realizacji - powinno być „2015-2016”.
Dokument zał. Nr 2 do WPF (wykaz przedsięwzięć) – autopoprawka Wójta. stanowi zał. Nr
13 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Radny Ostrowski: mam dwa pytania do Pana mecenasa: wykaz przedsięwzięć jest
dokumentem ciągłym – czy Rada może głosować zbiorczo wszystkie poprawki w pakiecie,
czy musi głosować osobną każdą poprawkę? Czy ustawa pozwala nam na przedstawienie
wydatków zgromadzonych w programach, czy powinien być przedstawiony konkretny wykaz
zadań?
Radca prawny Pan M. Kublicki: sposób głosowania – jest możliwość głosowania zbiorczo i
będzie ono ważne. Problem może powstać wtedy kiedy któryś z radnych nie będzie zgadzał
się co do poszczególnych punktów.
Radny Ostrowski: czy jako Rada powinniśmy rozstrzygnąć o sposobie głosowania?
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: takie głosowanie będzie.
Skarbnik Gminy: ujęcie wydatków w programach jest dopuszczalne prawnie i jest stosowane
przez samorządy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: Panie Mariuszu jeżeli będzie Pan miał
uwagi co do poszczególnych zadań, wtedy będziemy głosować osobno.
Radny Ostrowski: nie mam uwag, chcę tylko wiedzieć czy działamy zgodnie z prawem.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: kto jest za głosowaniem pakietowym – 18
głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami (pakietowo).
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami
„wstrzymującymi” podjęła Uchwałę Nr IV/36/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11
Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dopiewo z
dnia 1 sierpnia 2013 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.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy
Dopiewo lub osobę przez niego wyznaczoną,
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Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn: projekt budżetu na 2015 r. przygotowany przez
poprzedniego Wójta zakładał następujące wielkości:
Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2015 rok przyjęto dochody w kwocie 86.166.023 zł; z
tego:
Dochody bieżące w wysokości 78.353.089 zł
Dochody majątkowe w wysokości 7.812.934 zł
Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2015 rok przyjęto wydatki w kwocie 88.665.691 zł, z
tego:
Wydatki bieżące w wysokości65.619.945 zł
Wydatki majątkowe w wysokości23.045.746 zł
W projekcie budżetu planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.499.668 zł, który zostanie
pokryty zobowiązaniami zaciągniętymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego.
Planowane przychody w 2015 roku wynosić będą 8.000.000 zł i pochodzić będą
z tytułu: pożyczek z WFOŚiGW, emisji obligacji komunalnych oraz kredytu
długoterminowego.
Rozchody w 2015 roku obejmują spłatę kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w
wysokości 5.500.332 zł.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 308.000 zł.
Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości
308.000 zł.
Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska w wysokości 300.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z
zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym tą ustawą.
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 2.604.787 zł.
W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego:
1) dochody w wysokości 502.000 zł
2) wydatki w wysokości 3.744.201 zł
Ustala się datacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych w kwocie 4.127.685 zł.
Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w
wysokości 37.270 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 951.000 zł, w tym:
1) na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 175.000 zł
2) na wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł
3) na wydatki związane z oświatą w wysokości 110.000 zł
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w wysokości 11.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: przypominam Państwu, że przedmiotowy
projekt budżetu został przygotowany przez poprzedniego Wójta Gminy. W tej chwili proszę o
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odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy odczytał Uchwałę SO – 0952/23/17/2014 Składu Orzekającego Regionalnej
izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo, która stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniami i uwagami.
- odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych
członków komisji
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: chcę dodać, że od momentu ślubowania do
dnia dzisiejszego musieliśmy podjąć szereg spraw związanych z funkcjonowaniem naszej
Gminy. Do tego czasu odbyło się kilka sesji, w których szybko musieliśmy załatwić sprawy
gospodarki odpadami, zmiany w budżecie, aby można było zamknąć budżet roku 2014.
Później, święta, Nowy Rok, brakowało czasu żeby nad budżetem pracować w komisjach
merytorycznych. Postanowiliśmy odbyć komisję wspólną, na której wczoraj projekt budżetu
przygotowany przez poprzednią Panią Wójt został zaopiniowany pozytywnie pod warunkiem
uwzględnienia autopoprawek obecnego Wójta Gminy. Opinia nad projektem budżetu została
przyjęta zdecydowaną większością głosów „za”.
- przedstawienie stanowiska Wójt Gminy Dopiewo do wniosków zawartych w opiniach
komisji stałych.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: nie było wniosków Komisji.
- odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i
nie uwzględnionych w projekcie budżetu
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: na posiedzeniu Komisji pojawił się wniosek
Pana J Strychalskiego. Czy Pan go podtrzymuje?
Radny Strychalski: dla mnie dziwne jest obecnie procedowanie dzisiejszej sesji według
uchwały z sierpnia 2013 r., dlaczego spraw budżetowych, wniosków nie procedowaliśmy na
komisjach merytorycznych?
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: tłumaczyłem już to wcześniej, obłożenie
jakie mieliśmy od początku naszej na razie krótkiej kadencji wyraźnie nie pozwalało nam na
to, chcieliśmy się wywiązać z terminów ustawowych, poza tym nie chcieliśmy sparaliżować
działań Urzędu. Nasze prace nad projektem uchwały budżetowej na 2015 r. w zakresie prac
w komisjach wyglądały m.in. w ten sposób, że procedowaliśmy na wspólnym posiedzeniu
komisji, a nie na komisjach merytorycznych, co zresztą usprawniło nasze działania.
Radny Strychalski: Panie mecenasie do kiedy musimy uchwalić ten budżet?
Radca Prawny Pan M. Kublicki: do końca stycznia br.
Radny Strychalski: czyli mamy jeszcze czas.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: ale to jest Pana wniosek, ja chcę pracy
skutecznej, merytorycznej, ale jednocześnie szybkiej i zdecydowanej, stoimy przed
wyzwaniem związanym z rozbudową szkoły w Dąbrówce, brakiem miejsc, ta szkoła nie może
czekać. Za chwilę będziemy decydować o inwestycjach, gdzie możemy uzyskać środki
unijne.
Radny Strychalski: jeżeli jest jakaś procedura to powinniśmy się tego trzymać.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: to jest Pana zdanie, z którym ja muszę się
zgodzić, ale mamy 21 radnych, którzy zadecydują w tej sprawie.
Radny Nnorom: zadecydujmy o tym w głosowaniu.
Skarbnik Gminy: mamy uchwałę w sprawie trybu prac związanych z procedowaniem nad
projektem budżetu, ale nie widzę tutaj jakiegoś naruszenia tej procedury poza naruszeniem
terminów wynikających z wyborów samorządowych. Wczoraj nie zgłoszono żadnych
wniosków, które by spowodowały, aby później Komisja Budżetu miała się spotykać i
rozstrzygać o nich.
Radny Strychalski: nie miałem możliwości zapoznania się z wnioskami z poszczególnych
sołectw.
Skarbnik Gminy: każdy radny otrzymał projekt budżetu z materiałami informacyjnymi. Z
procedury nie wynika omawianie i głosowanie wniosków mieszkańców, radnych, sołectw, to
są materiały informacyjne dołączone do projektu budżetu. Wczoraj na komisji można było
pytać dlaczego czegoś nie uwzględniono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: przed przedstawieniem autopoprawek wójta
chcę zapytać czy głosujemy autopoprawki w całości pakietowo, czy każdą autopoprawkę
osobno. Kto jest za głosowaniem pakietowym – 18 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący”.
- przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały
Skarbnik Gminy: w treści uchwały dokonano następujących zmian:
1/ kwoty dochodów i wydatków zmieniono zgodnie z autopoprawką Wójta, deficyt
zwiększono z kwoty 2.499.668 zł do kwoty 19.499.668 zł,
2/ w paragrafie 2 zmieniono ust. 2 pkt 1 i 2
3/ w paragrafie 6 uwzględniono tylko dochody z tytułu umów i porozumień i wydatki z nimi
związane
4/ wykreślono paragrafy 8 i 9, zmieniono numerację kolejnych paragrafów,
5/ w paragrafie 10 (po zmianie 8) zwiększono przychody z kwoty 8 mln do kwoty 25 mln zł,
rozchody zmniejszono o kwotę 50 tys. zł,
6/ w paragrafie 11 (po zmianie 9) zmieniono kwoty rezerw, w tym zabezpieczono środki na
wydatki sołeckie w wysokości zgodnej ze statutem Gminy,
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7/ w paragrafie 12 (po zmianie 10) zwiększono limit zobowiązań z kwoty 11 mln zł do kwoty
28 mln zł,
8/ w paragrafie 13 (po zmianie 11) wykreślono pkt 6.
Skarbnik Gminy przedstawił podstawowe założenia projektu budżetu po ewentualnym
uwzględnieniu poprawek Wójta. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w
wysokości 78.599.149 zł. Dochody obejmują: dochody bieżące w wysokości 74.949.486 zł;
dochody majątkowe w wysokości 3.649.663 zł. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
Gminy w wysokości 98.098.817 zł. Wydatki obejmują: wydatki bieżące w wysokości
65.691.476 zł; wydatki majątkowe w wysokości 32.407.341 zł. Ustala się deficyt budżetu
Gminy w wysokości 19.499.668 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
Następnie Skarbnik Gminy odczytał dokument – dochody na 2015 r. – autopoprawka wójta,
przedstawiając każdą autopoprawkę z osobna – stanowiący zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Radny Ostrowski: wnioskuję, aby Pan Skarbnik nie odczytywał tych wszystkich pozycji z
wydatków, robiliśmy to wczoraj.
Skarbnik Gminy: możemy tego nie czytać, ale w nadzorze RIO może to zostać potraktowane
jako nieistotne naruszenie prawa.
Radca prawny Pan M. Kublicki: zgadzam się z opinią Pana Skarbnika, macie Państwo
materiały przez sobą i wiecie o czym jest mowa. Ale rzeczywiście RIO może to
kwestionować.
Radny Ostrowski: w takim razie wycofuję swój wniosek.
Skarbnik Gminy odczytał dokument – wydatki na 2015 r. – autopoprawka wójta,
przedstawiając każdą autopoprawkę z osobna – stanowiący zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Skarbnik Gminy odczytał dokument – wydatki majątkowe na 2015 r., przedstawiając każdą
autopoprawkę z osobna – autopoprawka wójta – stanowiący zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Sołtys Dąbrówki Pan B. Plewińska: oświetlenie - w Dąbrówce nie ma ul. Leśnej.
Skarbnik Gminy: zgadza się, „Dąbrówkę” poprawiamy na „Dąbrowę”,
- ponadto przedostatnia pozycja w oświetleniu w wydatkach majątkach: „Więckowice”
poprawiamy na „Drwęsę”.
- dyskusja nad projektem budżetu
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: otwieram dyskusję.
Radny Strychalski: zał. Nr 3 - czy zbicie inwestycji w programach w wydatkach
majątkowych jest prawidłowe?
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Skarbnik Gminy: taki zapis zastosowano, aby była zgodność z WPF, jeżeli jakieś zadanie
znalazło się w wieloletniej prognozie finansowej to musi się znaleźć także w wydatkach
majątkowych, jest to zapis prawidłowy.
Radny Strychalski: czy rezerwa majątkowa może być na takim wysokim poziomie?
Skarbnik Gminy: rezerwa celowa w budżecie może być do wysokości 5% budżetu, my tego
wskaźnika nie przekraczamy.
Radny Strychalski: to jest łączna, suma razem.
Skarbnik Gminy: tu nie ma rozgraniczenia na poszczególne rezerwy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: czy Pan J. Strychalski składa wniosek z
wczorajszej komisji?
Radny Strychalski: nie składam. Wniosek wczoraj nie uzyskał akceptacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji?
Skoro nie ma, proponuję przejść do głosowania. Głosujemy autopoprawki Wójta Gminy – kto
z Państwa radnych wyraża akceptację do przedstawionych autopoprawek, aby je przyjąć do
budżetu – 19 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Radca prawny Pan M. Kublicki: nie ma wniosków Komisji, możemy głosować całość
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
przegłosowanych autopoprawek.

zarządził

głosowanie

uchwały

z

uwzględnieniem

Rada Gminy w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr IV/37/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
16. Projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który poinformował, 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.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/38/15 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokołu sesji.
17. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego
Budżetu.
Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn: Wójt Gminy Pan A. Napierała wnioskuje o powołanie Pana
Piotra Łoździna na stanowisko Skarbnika Gminy Dopiewo na okres 1 miesiąca od 1 lutego
2015 r. do 28 lutego 2015 r. Odbył się konkurs, wybrano jedną osobę, która jeszcze nie
podjęła pracy, dlatego ten czas dajemy jej na wdrożenie się w temat finansów Gminy.
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 IV/39/15 w
sprawie powołania Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Strychalski: chcę podziękować Panu T. Strugaczowi ze Straży Gminnej za interwencję
dotyczącą posprzątania rampy w Palędziu.
Sekretarz Gminy Pan T. Zwoliński: to jest moja ostania sesja w Gminie Dopiewo, 15 stycznia
br. kończę pracę w Dopiewie, dziękuję Państwu za współpracę, życzę samych dobrych i
trafnych decyzji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: w imieniu Rady chcę Panu Sekretarzowi
podziękować za ten okres, kiedy współpracowaliśmy razem, życzę, aby praca sprawiała Panu
przyjemność na dalszym odcinku drogi zawodowej jak i w życiu prywatnym.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: dziękuję Panu Sekretarzowi za współpracę, wiele mi pomógł
w moich pierwszych tygodniach administrowania urzędem. Życzę spełnienia marzeń w życiu
zawodowym i prywatnym.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: w tracie sesji przybyła na nasze posiedzenie
Pani Z. Dobrowolska - radna powiatowa. Chcę poinformować, że mamy specjalny punkt do
dyspozycji radnych powiatowych, zachęcam do zabierania głosu w tym punkcie.
Do pkt. 19.
Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Dopiewo.
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Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia IV sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 21 załączników.
Protokół zawiera 17 stron, ponumerowanych od 1 do 17.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 150113_IV.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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