P r o t o k ó ł Nr VI/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 30 marca 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczyli:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pan Piotr Dziembowski

Sesję rozpoczęto o godz. 1407, a zakończono o godz. 1640
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia VI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1407 dokonał Przewodniczący Rady Gminy,
Pan Leszek Nowaczyk.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: chcę Państwa poinformować, że pojawił się
wniosek mieszkańców, aby nagranie audio z sesji było dostępne na stronie internetowej.
Wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Ustawiliśmy w tym celu specjalną mównicę,
dlatego proszę Państwa każdorazowo o podchodzenie do mównicy i wypowiedzi do
mikrofonu. Przekazuję przewodniczenie dzisiejszym obradom sesji Panu Piotrowi
Dziembowskiemu.
Do pkt. 2.
Wiceprzewodniczący Rady Pan P. Dziembowski stwierdził, że na 21 radnych na sesji
obecnych jest 20 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Do pkt. 3.
Wiceprzewodniczący Rady Pan P. Dziembowski odczytał porządek obrad w brzmieniu:
Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z V sesji.
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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 rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom
świadczeń pomocy zdrowotnej. DRUK Nr 55
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13
stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na
utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”. DRUK Nr 56
10.Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. DRUK Nr 57
11.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo. DRUK
Nr 58

12.Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. DRUK Nr 59
13.Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do
głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. DRUK Nr
60

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/499/14 w sprawie podziału
Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych. DRUK Nr 61
15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dopiewo. DRUK Nr 62
16.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Storczykowa we wsi Dopiewo. DRUK Nr
63

17.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Majowa we wsi Dopiewo. DRUK Nr 64
18.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Północna we wsi Dopiewo. DRUK Nr 65
19.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bzowa i Sumakowa we wsi Palędzie.
DRUK Nr 66
20.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Skórzewo. DRUK Nr 67
21.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wizjonerów we wsi Zakrzewo. DRUK Nr
68

22.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w
drodze przetargu ograniczonego. DRUK Nr 69
23.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin, obręb geodezyjny Trzcielin
wzdłuż fragmentu cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcielin i Lisówki. DRUK
Nr 70

24.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Fiałkowo, obręb geodezyjny
Więckowice dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewo-Więckowice. DRUK Nr 71
25.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, obręb geodezyjny
Dopiewiec dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewiec-Konarzewo. DRUK Nr 72
26.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXXVI/507/14 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. DRUK
Nr 73
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27.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 Nr 74
28.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 Nr 75
29.Wolne głosy i wnioski.
30.Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Wiceprzewodniczący Rady Pan P. Dziembowski: około godziny 16.00 nastąpi wręczenie
stypendiów sportowych dla uczniów z Gminy Dopiewo.
Czy są inne uwagi lub wnioski do porządku obrad?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Wizjonerów” we wsi Zakrzewo. W to miejsce
wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Więckowice, terenu wzdłuż drogi
wojewódzkiej 307 Poznań – Buk.
Głosowanie zmiany porządku obrad – 20 głosów „za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu V sesji Rady Gminy Dopiewo.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski poinformował, że w Biurze Rady
oraz przed sesją dostępny był protokół z V sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do
protokołu.
Uwagi nie wpłynęły.
Protokół został przyjęty.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Sołtys Palędzia Pani A. Grześkowiak: ul. Kolejowa w Palędziu – zniszczone resztki małej
architektury, pocięte gałęzie, brak pobocza, zniszczone oświetlenie – proszę o interwencję.
- oczyszczono rów przy kościele, ale błoto wyrzucono na brzeg, proszę wskazać kogoś kto
dokładniej odbierze prace w tym temacie.
- proszę zdyscyplinować firmy, które nie dbają o swój teren – dotyczy przede wszystkim
terenu rampy PKP w Palędziu.
Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Wicestarosta Poznański Pan T. Łubiński: ostatnio na sesji złożono kilka wniosków,
otrzymałem projekt protokołu od Pana protokolanta – rozstrzygnęliśmy przetarg na II etap ul.
Poznańskiej w Skórzewie, ale nie podpisano jeszcze umowy.
Inne sprawy:
- zmiana lokalizacji przystanku na ul. Polnej w Dopiewcu – musi to zaakceptować Komisja
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, posiedzenie odbędzie się w terminie około 3 tygodni,
- przejście przy ul. Nowej w Palędziu – mamy kilka rozwiązań, ale musi być akceptacja
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Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski: w związku z remontem ul.
Poznańskiej czy wiadomo jak będzie przebiegał objazd przez Skórzewo?
Wicestarosta Poznański Pan T. Łubiński: jeszcze nie.
Do pkt. 7.
Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
Wójt Gminy Pan Adrian Napierała przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy
sesjami Rady Gminy Dopiewo.
Sprawozdanie z działalności Wójta radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.
Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji.
Do pkt. 8.
Projekt uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania
nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Pan P. Przepióra, który poinformował, że zgodnie z
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
191 ze zm.) organy prowadzące szkoły zobowiązane są do zabezpieczenia w budżetach
odpowiednich środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela
kompetencje w tym zakresie przysługują radzie gminy. Uchwała została skonsultowana ze
związkami zawodowymi.
O godz. 14.35 na sesję przybył Pan M. Ostrowski. Aktualny stan obecności wynosi 21
radnych.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr VI/55/15 w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania
nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
Do pkt. 9.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13
stycznia 2015 r. 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 Gmina
Stęszew zwróciła się z prośbą o zwiększenie dofinansowania w 2015 r. utrzymania
znajdującego się na obszarze Gminy Stęszew terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” o kwotę
737 zł. Poprzednio obowiązująca kwota dofinansowania nie była zmieniana od 2011 r.
Ze względu na wzrost kosztów na utrzymanie ww. terenu podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/56/15 w
sprawie zmiany uchwały nr IV/35/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015 r. w
sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół
„Źródełka Żarnowiec”.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który poinformował, że na
podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r.
poz. 301 ) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Temat był omawiany z sołtysami Gminy Dopiewo na spotkaniu w dniu 10
marca 2015 r. Podczas spotkania wyjaśniono od strony organizacyjnej, prawnej i finansowej
wszelkie kwestie związane z funduszem sołeckim i różnice między nim a środkami sołeckimi,
jakimi obecnie dysponują Sołectwa.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały, która będzie wynikowa.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 0 głosami „za”, 21 głosami „przeciw”, podjęła
Uchwałę Nr VI/57/15 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki, z treścią w § 1, że „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego ….”
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
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Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan M. Kaczmarek, który poinformował, że
celem uchwały jest przeprowadzenie analizy oraz opracowanie zmian Statutu Gminy
Dopiewo.
Zgłoszeni kandydaci, którzy wyrazili zgodę na udział w Komisji:
W. Dorna, P. Dziembowski, P. Jazy, M. Jamont, J. Strychalski.
Na posiedzeniu Komisji ustalono termin zakończenia prac na dzień 31 grudnia 2015 r.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/58/15 w
sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Pan P. Przepióra, który poinformował, że zgodnie z
art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, Dz. U. z 2014 r., poz. 1563)
Rada Gminy ustala, w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W chwili obecnej na terenie Gminy Dopiewo obowiązuje uchwała Nr LIX/472/06 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r. oraz uchwała Nr VIII/47/07 z dnia 23 kwietnia
2007r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
W § 1 pkt 1 i 2 tej uchwały wymienione są enumeratywnie obiekty chronione, od których
punkty sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane
w odległości nie mniejszej, niż 25 i 30 m. Wśród tych obiektów są szkoły i inne placówki
oświatowe, przedszkola, obiekty sakralne itd. (zapisy Uchwały). Obecnie obowiązująca
uchwała nie zawiera jednak zapisu dotyczącego sposobu mierzenia odległości, stąd potrzeba
uzupełnienia braku.
Na posiedzeniu komisji padło pytanie czym jest obiekt kultu religijnego – definicja jest
bardzo szeroka, ale w uchwale mamy zapis, że odległość mierzy się „od drzwi do drzwi”,
czyli generalnie chodzi o kościoły.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/59/15 w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu
do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan T. Kaczmarek, który poinformował, że
Zgodnie z art.12 § 4 Kodeksu wyborczego Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy tworzy
odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,
zakładach karnych, aresztach śledczych, ich oddziałach oraz w domach studenckich, jeżeli w
dniu wyborów będzie w nich przebywało co najmniej 15 uprawnionych, a w przypadku
domów studenckich co najmniej 50 uprawnionych. Ponieważ w Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach przebywa obecnie 67 uprawnionych do głosowania zachodzi konieczność
utworzenia tam obwodu głosowania. Zgodnie z art.12 § 10 Kodeksu wyborczego Rada
Gminy podejmuje stosowną uchwałę najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów, czyli do
05.04.2015 r.
Na podjętą Uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Poznaniu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej
wiadomości.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/60/15 w
sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w
zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/499/14 w sprawie podziału
Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan T. Kaczmarek, który poinformował, że
konieczność zmiany Uchwały w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody
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głosowania, wynika z faktu nadania przez Radę Gminy nowych nazw ulic w okresie
pomiędzy wyborami samorządowymi, przeprowadzonymi w dniu 16 listopada 2014 r. a
wyborami Prezydenta RP, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
Zmiana dotyczy następującego obwodu głosowania :
- obwód głosowania Nr 5 w Dopiewie - ul. Marcowa, nadana Uchwałą Nr V/48/15 z dnia 12
lutego 2015 r.
W przypadku pozostałych nowoutworzonych ulic tj. Iglastej w Zakrzewie, Zacisze w
Dąbrowie oraz Promyk w Dopiewcu nie zachodzi potrzeba zmiany opisu granic obwodów
głosowania, ponieważ miejscowości, w których ulice te się znajdują stanowią jeden obwód
głosowania (cała miejscowość).
Na podjętą Uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Poznaniu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej
wiadomości.
Na posiedzeniu komisji było pytanie o zamieszczenie ulic, których nazwy zostaną nadane na
dzisiejszej sesji. Proszę Pana mecenasa o wypowiedź.
Radca prawny Pan M. Kublicki: nie można ująć tych ulic, uchwały muszą być najpierw
opublikowane w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego, aby nabrały mocy
prawnej.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/61/15 w
sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/499/14 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację
przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. W myśl art. 11 ust. 1 w/w ustawy
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gminy. Zgodnie z art. 11 a rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust.
1, określa corocznie w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Na podstawie art. 11a pkt. 7 w/w ustawy, pismami z
dnia 30.01.2015r., projekt programu przekazano do zaopiniowania właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, działającej na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub
zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu pismem nr PIW.ChZ.910.14.2015 z dnia
23.02.2015r. zaakceptował treść programu wyrażając pozytywną opinię. Koło Łowieckie nr 3
„Złota Kielnia” pismem z dnia 9.02.2015r. również pozytywnie zaopiniowało projekt
programu.
Koło Łowieckie nr 2 „Ratusz”, Koło Łowieckie nr 78 „Łoś”, Koło Łowieckie nr 78 „Łoś”
Koło Łowieckie nr 79 „Orzeł” nie wypowiedziały się w kwestii programu w terminie 21 dni
od dnia otrzymania projektu programu, a zatem zgodnie z art. 11a. pkt. 8. w/w ustawy o
ochronie zwierząt, brak opinii uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Program został pozytywnie zaopiniowany także przez „Fundację Głosem Zwierząt”, będącą
organizacją społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt na obszarze
Gminy.
Reasumując, program jest szczegółowy w takim stopniu, jaki jest wymagany dla realizacji
ustawowych zapisów związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad zwierzętami
bezdomnymi w związku z czym należy podjąć niniejszą uchwałę.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/62/15 w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 16.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Storczykowa we wsi Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewo przy
ulicy Bukowskiej, 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
Storczykowa dla działki o numerze ewidencyjnym 476/19 w Dopiewie. Wobec powyższego
przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ostrowski: czy tam są zameldowani jacyś mieszkańcy?
Pan R. Hemmerling: nie.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
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Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/63/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Storczykowa we wsi Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Majowa we wsi Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewo przy
ulicy Ogrodowej, 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 Majowa dla części działki o
numerze ewidencyjnym 422/6 w Dopiewie. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały
znajduje uzasadnienie.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ostrowski: czy tam są zameldowani jacyś mieszkańcy?
Pan R. Hemmerling: nie.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/64/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Majowa we wsi Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Północna we wsi Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dopiewie w
rejonie ulicy Ogrodowej, zostały wydzielone działki pod drogę publiczną. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy. Ulica Północna jest przedłużeniem ulicy istniejącej. Wobec powyższego
przyjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/65/15 w
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sprawie nadania nazwy ulicy Północna we wsi Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Do pkt. 19.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bzowa i Sumakowa we wsi Palędzie.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Palędziu przy
ulicy Leśnej, została wydzielona działka pod drogę wewnętrzną. W związku z planowaną
zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy.
Właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Bzowa i Sumakowa
dla działki o numerze ewidencyjnym 66/27 w Palędziu. Wobec powyższego przyjęcie
niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 15 głosami „za”, 6 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr VI/66/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Bzowa i Sumakowa we wsi Palędzie.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Do pkt. 20.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Skórzewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Skórzewie zostały
wydzielone działki pod drogi wewnętrzne zgodnie z obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr LV/400/10 z dnia 25.10.2010r.( opubl. Dz.
Urz. Woj. Wlkp. Nr 5, poz. 119 z 17.01.2011r.). W związku z planowaną zabudową przy
powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazw drogom wewnętrznym. Ulica
Szczęśliwa i Promienna są przedłużeniem ulic istniejących. Właściciel działek w Skórzewie
wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulic.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/67/15 w
sprawie nadania nazw ulic we wsi Skórzewo.
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
Do pkt. 21.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie geodezyjnym Więckowice, terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 Poznań – Buk.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że plan został uchwalony na poprzedniej sesji, ale
Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały ze względu na brak wskazania w
planie minimalnej liczby miejsc parkingowych. Dlatego w § 3 ust. 8 proponujemy nowe
brzmienie pkt 2: „nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w ilości łącznej nie mniejszej niż:
na każdych 10 zatrudnionych 3 stanowiska postojowe oraz odpowiednią ilość miejsc
postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami
odrębnymi”.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/68/15 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym
Więckowice, terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 Poznań – Buk.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokołu sesji.
Do pkt. 22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w
drodze przetargu ograniczonego.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/427/02 Rady
Gminy Dopiewo z 25.02.2002r. działka położona w Dąbrowie, oznaczona numerem
ewidencyjnym 435/6
przeznaczona jest pod tereny urządzeń infrastruktury-stacje
transformatorowe (EE). Enea Operator Sp. z o.o zwróciła się z wnioskiem o wykup w/w
nieruchomości na, której zaprojektowane są urządzenia energetyczne przez Spółkę.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kurpiewski: kiedy coś tam fizycznie powstanie?
Pan R. Hemmerling: we wniosku nie wskazano terminu realizacji, ale myślę, że zależy im na
czasie.
Radny Ostrowski: w jaki sposób będzie określona cena tej działki?
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Pan R. Hemmerling: zostanie sporządzony operat szacunkowy.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/69/15 w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
ograniczonego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu sesji.
Do pkt. 23.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin, obręb geodezyjny Trzcielin
wzdłuż fragmentu cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcielin i Lisówki.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Trzcielin, obręb geodezyjny Trzcielin wzdłuż fragmentu
cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcielin i Lisówki ma na celu wprowadzenie
zakazu zabudowy na terenach łąk stanowiących korytarz ekologiczny umożliwiający migrację
zwierząt. Korytarze ten jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. W uzasadnieniu słowo „korytarze”
zamienia się na „korytarz”.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła
Uchwałę Nr VI/70/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin, obręb geodezyjny Trzcielin
wzdłuż fragmentu cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcielin i Lisówki.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji.
Do pkt. 24.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Fiałkowo, obręb geodezyjny
Więckowice dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewo-Więckowice.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Fiałkowo, obręb geodezyjny Więckowice dla terenu przy
drodze powiatowej Dopiewo – Więckowice ma na celu powiększenie terenów
inwestycyjnych. Aktualnie na działce nr ewid. 254/2 prowadzona jest działalność
gospodarcza, której właściciele planują ją rozszerzyć. Teren jest dobrze skomunikowany oraz
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wyposażony w konieczną infrastrukturą techniczną. Na opracowywanym terenie występują
grunty III klasy, które wymagają uzyskania zgody ministra rolnictwa na wyłączenie z
produkcji rolnej. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest możliwa jedynie po opracowaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Bartkowiak: mam obawę, że jeżeli dziś uchwalimy to przystąpienie, to w przyszłości
będziemy musieli przekształcać grunty III klasy bonitacji gleby pod przemysł. Zastanówmy
się nad tym, w Dopiewie rolnicy uprawiają rolę na gorszych gruntach. Niech grunty III klasy
będą uprawiane rolniczo.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 12 głosami „za”, 7 głosami „przeciw”, 2 głosami
„wstrzymującymi” podjęła Uchwałę Nr VI/71/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Fiałkowo, obręb
geodezyjny Więckowice dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewo-Więckowice.
Radny Bartkowiak: proszę zapisać w protokole, że głosowałem przeciw.
Radny Ostrowski: proszę zapisać w protokole, że głosowałem przeciw.
Radny Moskalik: proszę zapisać w protokole, że głosowałem przeciw.
Radny Strychalski: proszę zapisać w protokole, że głosowałem przeciw.
Radny Kapciński: pros proszę zapisać w protokole, że głosowałem przeciw.
Radny Dziembowski: proszę zapisać w protokole, że głosowałem przeciw.
Radny K Dorna: proszę zapisać w protokole, że głosowałem przeciw.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu sesji.
Do pkt. 25.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, obręb geodezyjny
Dopiewiec dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewiec-Konarzewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, obręb geodezyjny Dopiewiec dla terenu przy
drodze powiatowej Dopiewiec – Konarzewo ma na celu stworzenie nowych terenów
inwestycyjnych. Kierunek ten jest zgodny z przyjętym w zmianie Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, w którym to dokumencie
przewidziano dla działki nr ewid. 286, obręb Dopiewiec funkcje terenów produkcyjnych,
składów, magazynów i terenu usług. Działka jest dobrze skomunikowana bezpośrednio
przylega do drogi powiatowej łączącej Dopiewiec z Konarzewem. Na działce nie występują
grunty klasy III wymagające zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia z gruntów
rolnych na nierolnicze.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 17 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr VI/72/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, obręb geodezyjny Dopiewiec
dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewiec-Konarzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu sesji.
Do pkt. 26.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXXVI/507/14 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który poinformował, że Rada
Gminy Dopiewo uchwałą nr LXXVI/507/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2014
r. postanowiła o zaciągnięciu pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo”. Ze względu na to, że Gmina
Dopiewo w 2015 r. nie będzie realizowała zadań w Skórzewie, na które mogłaby pozyskać
pożyczkę z WFOŚiGW uchylenie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/73/15 w
sprawie uchylenia Uchwały Nr LXXVI/507/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września
2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 25 do protokołu sesji.
Do pkt. 27.
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 przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który poinformował, że zmiany
w WPF wynikają przede wszystkim ze zmian w uchwale budżetowej (dostosowanie zapisów
do proponowanych zmian). Wprowadzono wykonanie 2014 r., którego nie widać, ale system
pozwala na ten zabieg. Zmieniono wskaźniki spłaty długu, które uległy polepszeniu
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały i zapytał czy w tytule
uchwały powinien być zapis do roku „2026”?
Skarbnik Gminy: w projekcie był krótszy okres, natomiast podjęta uchwała była do roku
2026.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/74/15 w
sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2026.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 26 do protokołu sesji.
Do pkt. 28.
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.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan P. Łoździn, który przedstawił następujące
zmiany:
Dochody:
Rozdział 01010 – wprowadzono otrzymane darowizny od mieszkańców w kwocie 24.264 zł
oraz dochody z tytułu odsprzedaży dokumentacji projektowej w kwocie 34.900 zł.
Rozdział 60014 – wprowadzono dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu zwrotu przez
Powiat Poznański niewykorzystanej dotacji.
Rozdział 75616 – zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę
13.795 zł.
Rozdział 75801 – zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 558.847 zł.
Rozdział 80103-80104 – zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 31.825 zł.
Wydatki bieżące:
Rozdział 70005 – wprowadzono wydatki na odsetki od zwróconej Gminie Stęszew dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
Rozdział 75095 – zwiększono wydatki na składki dla stowarzyszeń, ubezpieczenie OC
o kwotę 10.000 zł.
Rozdział 80101-80150 – dokonano przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
w związku z wyodrębnieniem w klasyfikacji rozdziałów do ewidencjonowania wydatków na
realizację zadań oświatowych dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży.

16

Rozdział 85206-85219 – dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej
zgodnie z wnioskiem Dyrektora OPS.
Rozdział 90095 – Zwiększono dotację dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół
„Źródełka Żarnowiec” o kwotę 737 zł.
Wydatki majątkowe:
Dopiewiec budowa kanalizacji
sanitarnej, ulice: Wierzbowa,
Cicha, Osiedle, Brzozowa

Zwiększenie zakresu
1 380
170 000 1 550 000 zadania o dodatkowe
000
przyłącza

Palędzie budowa kanalizacji
sanitarnej na ulicach: Piękna,
Pogodna

290 000

Zagospodarowanie działki nr 237
na Wiejskie Centrum Rekreacji w
Więckowicach - Mała
Architektura - Etap VI

Dopiewo budowa ul. Ogrodowej
Skórzewo budowa ulicy
Sportowej I i II etap

35 000

330 000 120 000
1 650
000

Skórzewo budowa ulicy Niecałej

Wprowadzenie zadania
pozwoli na zakończenie
inwestycji w zakresie
290 000
budowy kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul.
Pogodnej
Wykonanie placu zabaw i
piłkochwytów – Gmina
będzie ubiegała się o
35 000 dofinansowanie realizacji
zadania w ramach
konkursu Pięknieje
Wielkopolska
450 000 Korekta planu

-260
Zmniejszenie wydatków
1 390 000
000
po przetargu

230 000

Skórzewo budowa ulicy Szkolnej

705 000

20 000

Skórzewo budowa ulic
Winoroślowa, Łanowa, Nizinna

453 000

-100
000

Wprowadzenie zadania
spowoduje zakończenie
230 000 utwardzania dróg w
rejonie ulic Sportowej i
Szkolnej
Dojścia i zjazdy do
posesji, które nie były
725 000
uwzględnione w
dokumentacji
353 000

Zmniejszenie wydatków
po przetargu
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Zwrot dotacji

Wykonanie klimatyzacji w sali
ślubów

21 846

20 000

Dąbrowa wykonanie łącznika
między szkołą a częściową
modułową
Konarzewo budowa sali
gimnastycznej
Skórzewo rozbudowa Szkoły
Podstawowej
Konarzewo Szkoła Podstawowa
wykonanie ogrodzenia boiska,
zmiana nawierzchni oraz montaż
piłkochwytów

50 000

1 277
000

Podpisano ugodę z Gminą
Stęszew w sprawie
21 846
rozliczenia otrzymanej
dotacji na CRK
20 000 Zmiana nazwy zadania

22 000

Zadanie w części będzie
22 000 finansowane przez radę
rodziców

30 000

80 000

Zabezpieczono środki na
28 000 1 305 000 ewentualną zmianę
średnicy rur c.o.

0 Na wniosek Dyrektora
Szkoły ograniczenie
zakresu zadania do
montażu piłkochwytów
20 000

70 000

-70 000

0

20 000

Modernizacja kotłowni ZSP
Dopiewo - dokumentacja

33 000

-14 550

18 450

Dąbrowa budowa oświetlenia ul.
Leśna przy zjeździe z wiaduktu

42 000

-42 000

0

Konarzewo Szkoła Podstawowa
montaż piłkochwytów

Wprowadzenie środków
na rozbiórkę budynków

Zmniejszenie wydatków
po wyborze wykonawcy

Zmiana nazwy zadania

Dąbrówka budowa oświetlenia
drogowego ul. Leśna przy
zjeździe z wiaduktu

0

Skórzewo budowa oświetlenia
drogowego ulica Wrzosowa

47 000

Dąbrowa zagospodarowanie
terenów sportowo-rekreacyjnych
- częściowo środki sołeckie

6 000

Dąbrowa zakup i montaż
elementów siłowni zewnętrznej

12 000

42 000

42 000

47 000 Zmiana nazwy zadania

12 000

18 000
Połączenie dwóch zadań

-12 000

0
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Gmina Dopiewo - budowa i
modernizacja placów zabaw i
miejsc rekreacji

200 000

200 000 Zmiana nazwy zadania

Wykonanie klimatyzacji w sali
ślubów

20 000

20 000 Zmiana nazwy zadania

Skórzewo modernizacja elewacji
i tarasu przedszkola

40 000

40 000 Zmiana nazwy zadania

Dąbrówka zakup i montaż
elementów siłowni zewnętrznej

10 000

-10 000

Dąbrówka budowa parkingów częściowo środki sołeckie

13 560

10 000

Trzcielin zagospodarowanie
terenu działki 22/46

50 000

0 Na wniosek Sołtysa
dokonano zmiany
23 560 przeznaczenia środków

50 000 Zmiana nazwy zadania

Deficyt:
W wyniku zmniejszenia dochodów oraz zwiększenia wydatków zwiększeniu o kwotę
1,1 mln zł uległ deficyt. Zwiększenie deficytu nie spowoduje zwiększenia zadłużenia,
zostanie sfinansowane z wolnych środków jakie pozostały po rozliczeniu lat ubiegłych.
Autopoprawki:
- Zał. Nr 3 – w rozdziale 01095 – wykreślenie słów „mała architektura etap VI”,
- wprowadzenie nowego zadania w rozdziale 01095 „budowa wiaty biesiadnej w
miejscowości Dopiewiec – 11 000 zł,
- powyższe poprawki skutkują zmianami w zał. Nr 2.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z autopoprawkami.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/75/15 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 27 do protokołu sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski: w związku z faktem, że o godz.
16.00 nastąpi wręczenie stypendiów sportowych, a mamy do omówienia jeszcze tylko jeden
punkt merytoryczny, ogłaszam przerwę w sesji do godz. 15.45.
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Po przerwie.
Do pkt. 29.
Wolne głosy i wnioski.
Radny Bąk: proszę o spowolnienie ruchu w obrębie ulic Nowej i Pogodnej w Palędziu –
ograniczony wyjazd widokowo z ul. Pogodnej, ciężko wyjechać w ul. Nową,
- przy „białej willi” przed przejazdem w Dąbrówce jest chodnik, dzieci napotykają na
krawężnik jadąc rowerem, zjeżdżają na jezdnię i robi się niebezpiecznie – proszę się przyjrzeć
problemowi.
Radny Strychalski: proszę o postawienie oświetlenia przy przejedźcie kolejowym na
skrzyżowaniu Kolejowa – Poznańska w Palędziu,
- proszę o postawienie znaku ograniczenia prędkości na wjeździe do miejscowości Palędzie,
od strony nowo budowanego osiedla Leśna Polana,
- podłączenia do kanalizacji – na koszt mieszkańców – czy tak już zostanie?
- rampa w Palędziu - hałas – czy coś możemy zrobić?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: prędkość pojazdów w Głuskach – rozmawiałem z Policją, aby
radiowóz ustawiał się z radarem na tym odcinku.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: kanalizacja – przyłącza do granicy posesji zakończone są
króćcem, praktyką jest, że podłączenia wykonujemy do posesji, które są, ale nie wykonujemy
do posesji, które powstały w wyniku wtórnego podziału. Rampa – teren kolei, nie mamy
wpływu kiedy odbywają się rozładunki, zazwyczaj od godziny 22.00 do 6.00.
Radny Bartkowiak: parking za torami w Dopiewie – czy on będzie powiększony? Uważam,
że powinien być większy, aby jadący do Poznania nie parkowali przy Urzędzie Gminy.
- dziękuję za ustawienie lustra,
- proszę o ustawienie TOI TOI przy wiacie na Żarnowcu.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: parking za torami w Dopiewie został gruntownie
przebudowany, usunięto
studzienkę telekomunikacyjną, zobaczymy czy będzie on
rozbudowywany, bo on jest zgłoszony do projektu park&ride,
- TOI TOI ustawimy przed świętami.
Radny Moskalik: przycięto drzewa przy drogach, proszę przyciąć konary na ul. Kolejowej w
Skórzewie,
- po ul. Kolejowej jadą samochody ciężarowe znacznie przekraczające dozwolony tonaż,
- czy będą przycinane drzewa przy ul. Poznańskiej w Skórzewie w momencie remontu tej
drogi, bo one zagrażają bezpieczeństwu.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: projekt na ul. Poznańską w Skórzewie jest dostępny na stronie
Powiatu,
- za pośrednictwem straży gminnej sprawdzimy sprawę ruchu na ul. Kolejowej,
- droga z Plewisk do torów należy do Komornik, a za torami należy do Poznania, prześlemy
pismo w tej sprawie do Powiatu.
Radny Ostrowski: proszę, aby Prezydium Rady rozważyło przesunięcie godziny rozpoczęcia
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sesji na późniejszą.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: proponujemy godzinę 15.00.
Radna Nowak: stawy w Gminie – zarasta tatarak, trzcina – czy mamy pomysł na ich należyty
wygląd i utrzymanie?
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski: proszę o zlecenie wykonania
przeglądu placów zabaw w Gminie.
- kiedy będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: od 1 kwietnia br. będzie nowy przewoźnik odbioru odpadów,
harmonogram odbioru jest na stronie internetowej, tam także wskazano termin zbiórki
odpadów wielkogabarytowych. Nie mamy środków w budżecie na renowację stawów –
jedyne wyjście to wejście mechaniczne w staw w wyrwanie roślinności.
Sołtys Gołusek Pan T. Plenzler: jako przewodniczący Spółki Wodnej w Dopiewie chcę
podziękować Panu Wójtowi za współpracę oraz uchwalenie składki członkowskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski: przypominam Państwu o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania podatkowego w terminie do 30
kwietnia br.
Do pkt. 30.
Stypendia sportowe.
Dyrektor GOSiR Pan M. Napierała wspólnie z Wójtem Gminy Panem A. Napierałą oraz
Przewodniczącym Rady Gminy Panem L. Nowaczykiem wręczyli stypendia sportowe
wyróżniającym się 15 zawodnikom z terenu Gminy Dopiewo, które zostały przyznane przez
Kapitułę ds. przyznania stypendiów sportowych. Wysokość stypendium wynosi od 150 do
250 zł przez okres 10 miesięcy.
Do pkt. 31.
Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan P. Dziembowski stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 27 załączników.
Protokół zawiera 21 stron, ponumerowanych od 1 do 21.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 150330_VI.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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