P r o t o k ó ł Nr XI/15
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 28 września 2015 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie

Sesji przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Leszek Nowaczyk

Sesję rozpoczęto o godz. 1505, a zakończono o godz. 1730
Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.
Przebieg sesji:
Do pkt. 1.
Otwarcia XI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1506 dokonał Przewodniczący Rady Gminy,
Pan Leszek Nowaczyk.
Do pkt. 2.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk stwierdził, że na 21 radnych na sesji obecnych jest
20 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych
uchwał i rozstrzygnięć.
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Dopiewo
1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Informacja o przyjęciu protokołu z X sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. DRUK 135
- informacja Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- wybory – głosowanie tajne.
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9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
DRUK 136

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo w rejonie ulic
Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej, gmina Dopiewo. DRUK 137
11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Leśnej,
gmina Dopiewo. DRUK 138
12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w miejscowości
Zborowo, gmina Dopiewo. DRUK 139
13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dopiewo i Konarzewo w rejonie
autostrady A2, gmina Dopiewo. DRUK 140
14.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin w rejonie drogi powiatowej
2402P i drogi ekspresowej S5, gmina Dopiewo. DRUK 141
15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy
Czereśniowej, gmina Dopiewo. DRUK 142
16.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bystra we wsi Dąbrowa. DRUK 143
17.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ziemska we wsi Palędzie. DRUK 144
18.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Adama Mickiewicza we wsi Zakrzewo,
Dąbrowa. DRUK 145
19.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Skórzewo. DRUK 146
20.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Henryka Sienkiewicza we wsi Zakrzewo,
Dąbrowa. DRUK 147
21.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Terenowa we wsi Zborowo. DRUK 148
22.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kukułcza we wsi Gołuski. DRUK 149
23.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiązowa we wsi Dopiewo. DRUK 150
24.Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu
Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi. DRUK 151
25.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie geodezyjnym Dąbrówka wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo. DRUK 152
26.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
DRUK 153

27.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na
realizację zadań przez jednostki pomocnicze Gminy – sołectwa oraz szczegółowych
uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa. DRUK 154
28.Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. DRUK 155
29.Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. DRUK 156
30.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia proekologicznego. DRUK 157
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31.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 158
32.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 159
33.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
DRUK 160

34.Wolne głosy i wnioski.
35.Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji następujących
projektów:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowościach Dopiewo i Konarzewo w rejonie autostrady A2, gmina
Dopiewo – DRUK 140
- w sprawie nadania nazwy ulicy Wiązowa we wsi Dopiewo – DRUK 150
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym
Dąbrówka wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo – DRUK 152
Powyższe jest konsekwencją ustaleń podczas wspólnego posiedzenia komisji.
- Ponadto wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 153 UOKiK wniósł
zastrzeżenia w zakresie zapisów dotyczących pomocy de minimis. Projekt prawdopodobnie
wróci na kolejnej sesji.
- wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Tarnowo Podgórne. W poprzedniej uchwale był zapis, że
pomoc zostanie udzielona na rok 2015, a powinien być zapis, że pomoc zostanie udzielona ze
środków budżetu na rok 2016. Tarnowo nie zdąży zrealizować i rozliczyć projektu w 2015 r.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: czy są inne wnioski? Nie widzę, przystępujemy do
głosowania zmiany porządku obrad, proszę o głosowanie przez podniesienie ręki – 20 głosów
„za”.
Do pkt. 4.
Informacja o przyjęciu protokołu IX sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z X sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Wpłynęły drobne uwagi redakcyjne.
Protokół został przyjęty – 20 głosów „za”.
Do pkt. 5.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Brak.
3

Do pkt. 6.
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Radny Powiatu Poznańskiego Pan A. Strażyński: 23.09.2015 r. odbyła się sesja, gdzie przejęto
na rzecz Powiatu nieruchomość - pałac w Skrzynkach. Planujemy tam stworzyć ośrodek
szkoleniowy.
- Kolejna sprawa to opracowanie dokumentacji drogi łączącej Więckowice z Rozalinem –
dokumentacja nie powstanie w roku bieżącym, a w I półroczu 2016 r. Przygotuję w tej
sprawie wniosek do Zarządu Drów Wojewódzkich dotyczący rozważenia wybudowania ronda
w tym miejscu.
- Wiadukt na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu – realizacja zadania się oddala, Powiat rozważy
wykonanie koncepcji wybudowania tam sygnalizacji świetlnej.
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 wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
- informacja Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- wybory – głosowanie tajne.
Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników Pan Justin Nnorom
poinformował, że Zespół w dniu 14 września 2015 r. dokonał analizy zgłoszenia kandydata na
ławnika (tylko jedno zgłoszenie) pod kątem spełniania przez kandydata wymogów
ustawowych i stwierdził, że kandydatka do Sądu Okręgowego w Poznaniu Pani Dorota
Dominiak, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Dla Przyszłości” na karcie zgłoszenia według
wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w
sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, spełnia wymogi określone w ustawie.
Po dokonaniu weryfikacji Zespół opiniuje pozytywnie kandydatkę Panią Dorotę Dominiak na
ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: w związku z tym, że głosowanie jest tajne,
proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory.
Zgłoszono następujących kandydatów:
1. Pani Mariola Nowak,
2. Pan Jacek Strychalski,
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3. Pan Paweł Jazy.
Zgłoszeni kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za powyższym składem Komisji.
Radni jednogłośnie zaakceptowali proponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania – wybór ławnika do Sądu Okręgowego w
Poznaniu i objaśniła zasady głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Mariola
Nowak odczytała protokół, który stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.
Jedyna kandydatka Pani Dorota Dominiak otrzymała 20 głosów „za” na 20 głosów oddanych.
Przewodniczący Rady poprosił, aby w paragrafie 1 projektu uchwały w sprawie wyboru
ławników wpisać:
Dorota Dominiak – zam. ul. Długa 4, 62-070 Zakrzewo.
Karty do głosowania wyboru ławników do sądu okręgowego stanowią zał. Nr 8 do protokołu
sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że wobec powyższego głosowania
tajnego Rada Gminy Dopiewo podjęła Uchwałę Nr XI/135/15 w sprawie wyboru ławników
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
Do pkt. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy Pan P. Przepióra, który poinformował, że z
dniem 01 października 2015r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14
lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.poz.1058.), na mocy którego następuje
podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy
społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących kryterium dochodowe ustalono na
poziomie 634,00 zł, a w przypadku osób w rodzinie 514,00 zł.
Zmiana kryteriów dochodowych osób korzystających z usług opiekuńczych ma wpływ na
obliczenie odpłatności za te świadczenia.
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 XI/136/15 w
sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/89/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
Do pkt. 10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo w rejonie ulic
Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Konarzewo w rejonie ulic Dopiewskiej, Perłowej i
Rubinowej ma na celu wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego 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 XI/137/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Konarzewo w rejonie ulic Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej, gmina
Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
Do pkt. 11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Leśnej,
gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Leśnej ma na celu wprowadzenie
terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo. Przed sesją rozdałem Państwu nowy załącznik graficzny – uwzględniliśmy
wniosek właścicieli tego terenu, aby rozszerzyć zakres opracowania o około 1,5. W związku z
powyższym w § 2. powierzchnia opracowania zmieni się z 3,1 na 4,6 ha.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawkami.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/138/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Leśnej, gmina Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
Do pkt. 12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w miejscowości
Zborowo, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów usług sportu i rekreacji w miejscowości Zborowo ma na celu
wprowadzenie lokalizacji zabudowy usługowej związanej z obsługą terenów sportu i
rekreacji. Cały obszar opracowania planu objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/229/2000 z dnia 30 października 2000r.
Opracowanie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na określenie
szczegółowych zasad zagospodarowania terenu w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
oraz pozwoli na dostosowanie zasad zagospodarowania terenu dla zamierzonej inwestycji.
Ponadto opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi dalszy rozwój
terenów rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców 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 XI/139/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usług sportu i rekreacji w miejscowości Zborowo, gmina Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji.
Do pkt. 13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin w rejonie drogi powiatowej
2402P i drogi ekspresowej S5, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Trzcielin w rejonie drogi powiatowej 2402P i drogi
ekspresowej S5 ma na celu wprowadzenie zakazu zabudowy na gruntach rolnych oraz
wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej w ramach wykonania
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założeń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dopiewo.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr XI/140/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin w rejonie drogi powiatowej
2402P i drogi ekspresowej S5, gmina Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
Do pkt. 14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy
Czereśniowej, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Czereśniowej ma na celu
wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.
Obszar objęty opracowaniem częściowo jest objęty obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/346/01 z dnia 10
września 2001r.
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 XI/141/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Czereśniowej, gmina Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
Do pkt. 15.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bystra we wsi Dąbrowa.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dąbrowie przy
ulicy Batorowskiej, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
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przedmiotowej ulicy. Właściciele drogi wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Bystra
dla działki o numerze ewidencyjnym 239/20 w Dąbrowie.
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 XI/142/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Bystra we wsi Dąbrowa.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
Do pkt. 16.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ziemska we wsi Palędzie.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Palędziu przy
ulicy Nowej, zostały wydzielone działki pod drogę publiczną zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XI/114/2003 Rady Gminy Dopiewo z dnia
30.06.2003. (Dz.Urz.Nr153 poz.2888 z 26.09.03). W związku z planowaną zabudową przy
powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy „Ziemska” dla
działki o numerze ewidencyjnym 181/6 i 178/3 w Palędziu, która stanowi drogę gminną.
Na wspólnym posiedzeniu komisji informowałem, że wpłynął wniosek o zmianę nawy tej
ulicy na „Przyjemną”. Zmianie ulegną także zapisy w § 1. (mamy więcej działek).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz ze poprawkami.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/143/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Przyjemna we wsi Palędzie.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Do pkt. 17.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Adama Mickiewicza we wsi Zakrzewo,
Dąbrowa.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości we wsi Zakrzewo,
Dąbrowa w rejonie ulicy Zachodniej, zostały wydzielone działki pod drogę publiczną zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Zakrzewie Nr LXVIII/463/14
Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2014r. (opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5370 z
2014r.) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Uchwała Nr
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XLIX/427/02 Rady Gminy Dopiewo z 25.02.2002 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1432 z 10 kwietnia 2002 r. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy.
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 XI/144/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Adama Mickiewicza we wsi Zakrzewo, Dąbrowa.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji.
Do pkt. 18.
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 w
rejonie ulicy Batorowskiej, zostały wydzielone działki pod drogę publiczną zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXX/194/08 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 24.11.2008 (Dz. Urz. Nr 1 poz.4 z 16.01.09). W związku z planowaną
zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazw przedmiotowych ulic.
Ulica Lawendowa, Grejpfrutowa, Daktylowa i Figowa są przedłużeniem ulic istniejących.
W projekcie uchwały mamy błąd – zgodnie z załącznikiem graficznym przy nazwie „Figowa”
powinien być nr ewid „1238”, a nie „1239”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/145/15 w
sprawie nadania nazw ulic we wsi Skórzewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji.
Do pkt. 19.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Henryka Sienkiewicza we wsi
Zakrzewo, Dąbrowa.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości we wsi Zakrzewo,
Dąbrowa w rejonie ulicy Zachodniej, zostały wydzielone działki pod drogę publiczną zgodnie
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z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Zakrzewie Nr LXVIII/463/14
Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2014r. (opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5370 z
2014r.) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Uchwała Nr
XLIX/427/02 Rady Gminy Dopiewo z 25.02.2002 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1432 z 10 kwietnia 2002 r. W związku z
planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy
przedmiotowej ulicy.
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 XI/146/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Henryka Sienkiewicza we wsi Zakrzewo, Dąbrowa.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokołu sesji.
Do pkt. 20.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Terenowa we wsi Zborowo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości we wsi Zborowo
przy ulicy Wioślarska, 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
Terenowa dla działki o numerze ewidencyjnym 2/62 w Zborowie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Dziembowski: cały czas uważam, że w tym miejscu powinny być dwie odrębne ulice.
Takie jest zresztą moje stanowisko od wielu lat, aby podobnym kształtom nadawać odrębne
nazwy.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 7 głosami „za”, 8 głosami „przeciw”, 5 głosami
„wstrzymującymi” nie podjęła Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Terenowa we wsi
Zborowo.
Pełen tekst projektu uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu sesji.
Do pkt. 21.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kukułcza we wsi Gołuski.
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Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości we wsi Gołuski przy
ulicy Polnej, 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 Kukułcza dla działki o numerze
ewidencyjnym 19/1 i 19/13 w Gołuskach.
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 XI/147/15 w
sprawie nadania nazwy ulicy Kukułcza we wsi Gołuski.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji.
Do pkt. 22.
Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości
Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że w
związku z liczbą inwestycji realizowanych przez Powiat Poznański i skalą potrzeb w zakresie
rozbudowy dróg powiatowych, realizacja wymienionych zadań jest możliwa jedynie w
oparciu o środki Gminy. Projekt dotyczy opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy
chodnika w m. Dopiewo, na odcinku od ul. Północnej do ul. Wiśniowej.
Autopoprawki: w § 1. pkt 1 i pkt 2 należy dodać słowa: „na ul. Bukowskiej”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/148/15 w
sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu sesji.
Do pkt. 23.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na
realizację zadań przez jednostki pomocnicze Gminy – sołectwa oraz szczegółowych
uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa.
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Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która omówiła zasady
naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze Gminy sołectwa.
W budżecie Gminy ujmuje się środki do dyspozycji sołectw według następującego wzoru:
Liczba ludności stanowiąca
podstawę wyliczenia środków
sołeckich (stan na 30 czerwca roku
poprzedzającego rok budżetowy)

Wysokość środków sołeckich

ponad

do

0

1 000

30 zł od mieszkańca, minimum 25000 zł

1 000

2 000

30000 zł + 25 zł od 1001 mieszkańca

2 000

3000

55000 zł + 20 zł od 2001 mieszkańca

3000

4000

75000 zł + 15 zł od 3001 mieszkańca

4000

90000 zł + 10 zł od 4001 mieszkańca

Autopoprawka: w § 1. ust. 13 słowo „zarządzeniem” zamienia się na „zarządzeniami”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/149/15 w
sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez
jednostki pomocnicze Gminy – sołectwa oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia
gospodarki finansowej sołectwa.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu sesji.
Do pkt. 24.
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych rada gminy w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki
samorządu terytorialnego;
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.
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W przedłożonym projekcie zaproponowano aby budżet był sporządzany w szczegółowości
określonej w ustawie o finansach publicznych z wyodrębnieniem wykazu zadań
majątkowych. Doprecyzowano ponadto sposób głosowania autopoprawek i poprawek na sesji
budżetowej.
Autopoprawka: w §. 2 ust. 2 powinno być odniesienie do pkt „2a”, a nie „2b”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały wraz z poprawką.
Rada Gminy w obecności 19 radnych (salę na moment opuścił Pan J. Strychalski), 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr XI/150/15 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 25 do protokołu sesji.
Do pkt. 25.
Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że na
terenie Gminy Dopiewo ustala się pobór w drodze inkasa:
1) podatku rolnego od osób fizycznych,
2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych.
Inkasentami będą sołtysi Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 19 radnych (salę na moment opuścił Pan J. Strychalski), 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr XI/151/15 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 26 do protokołu sesji.
Do pkt. 26.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia proekologicznego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
Gmina Dopiewo uzyskała w 2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
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Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo ul. Młyńska”.
Po spłaceniu wymaganych rat pożyczki Gmina Dopiewo wystąpiła do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o jej umorzenie w kwocie
76.000,00 zł.
W dniu 21.07.2015r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył Gminie Dopiewo 20%
zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dopiewo ul. Młyńska, z warunkiem, że kwota ta ma zostać wykorzystana na
przedsięwzięcie proekologiczne, co zostanie potwierdzone stosowną uchwałą Rady Gminy.
Gmina Dopiewo zamierza przeznaczyć umorzoną kwotę pożyczki tj. 76.000,00 zł na
Zakrzewo budowa kanalizacji sanitarnej ul. Niezłomnych, Gwiaździstej i Wierzbowej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/152/15 w
sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia
proekologicznego.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 27 do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: ogłaszam 15 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: wznawiam posiedzenie sesji.
Do pkt. 27.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarnowo
Podgórne.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że w
uchwale podjętej na ostatniej sesji był zapis, że pomoc zostanie udzielona na rok 2015, a
powinien być zapis, że pomoc zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2016.
Przypominam, że temat dotyczy rozbudowy pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie
na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowy kanalizacji deszczowej.
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 XI/153/15 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarnowo Podgórne.
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 28 do protokołu sesji.
Do pkt. 28.
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na
lata 2012-2026.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek, która poinformowała, że
wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w uchwale budżetowej. Ponadto w poz. 11.6 dla
2016 roku wydatki majątkowe w formie dotacji wprowadzono kwotę 10.000,00 zł z tytułu
pomocy finansowej dla Gminy Tarnowo Podgórne.
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 XI/154/15 w
zmieniającą Uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012-2026.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 29 do protokołu sesji.
Do pkt. 29.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia
13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek przedstawiła następujące zmiany:
Dochody
Rozdział 60016 – zwiększenie z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. Skórzewo przebudowa
ulicy Batorowskiej w obrębie kościoła o kwotę 397.407,00zł.
Rozdział 75108 - zwiększenie z tytułu dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 19.058,00zł.
Rozdział 75621- zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o
kwotę 15.196,00zł.
Rozdział 75814 – zwiększenie z tytułu opłaty produktowej dotyczącej lat 2004-2013 o kwotę
1.397,00zł.
Wydatki
Rozdział 01010 – zwiększenie planu wydatków dotyczących odszkodowań na rzecz osób
prawnych o kwotę 35.000,00zł, kosztów postępowania sądowego o kwotę 8.000,00zł i
odsetek wynikających z wyroku sądu.
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Rozdział 01041 – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. Gmina
Dopiewo - budowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji o kwotę 8.600,00zł
Rozdział 01095 – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. Zagospodarowanie
działki nr 237 na Wiejskie Centrum Rekreacji w Więckowicach o kwotę 8.600,00zł.
Rozdział 60016 – zwiększenie planu wydatków dotyczących usług remontowych o kwotę
350.000,00zł oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł. Zmniejszono plan
wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Tarnowo Podgórne w
związku ze zmianą uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej o kwotę 10.000,00zł
natomiast zwiększono wydatki majątkowe na zadanie pn. Pozostałe zadania, w tym: budowa
chodników, parkingów, wykonanie dokumentacji technicznych (w tym: dokończenie
dokumentacji z 2014 r., wykonanie dokumentacji: ul. Nad Potokiem od ul. Poznańskiej do ul.
Kwiatowej w Skórzewie, usunięcie kolizji linii napowietrznej średniego napięcia na ul.
Jaśminowej w Dąbrowie), wykup gruntów o kwotę 10.000,00zł.
Rozdział 75095 – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
Rozdział 75108 – zwiększenie wydatków dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 19.058,00zł.
Rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80146, 80150 i 80195 – dokonano przesunięć
pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zwiększono wydatki Przedszkola w Skórzewie
zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Skórzewo o kwotę 500,00zł
Rozdział 85206 – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
Rozdział 85214 i 85415 – dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
Rozdział 90015 – w zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszono wydatki na zadania:
Dąbrowa ulice Morelowa,
Brzoskwiniowa, Gruszowa, Jabłoniowa
wykonanie projektu technicznego
oświetlenia drogowego - uzupełnienie

12 000

-4 400

Dąbrowa ulice Akacjowa, Klonowa
wykonanie projektu technicznego
oświetlenia drogowego

10 000

-6 000

4 000

Dąbrowa ulice Tęczowa, Słoneczna,
Błękitna - wykonanie projektu technicznego
oświetlenia drogowego

12 000

-5 800

6 200

Zakrzewo projekt oświetlenia ul. Żytniej,
Owsianej i Leśnej

25 000

-15 400

9 600

Palędzie projekt oświetlenia Piękna i
Cicha

20 000

-14 000

6 000

7 600
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Gołuski oświetlenie ul. Pamiątkowa,
Dopiewska, Leśna

40 000

-32 500

7 500

Skórzewo projekt oświetlenia ul. Różana

7 000

-3 900

3 100

Dopiewiec projekt oświetlenia ul. Cicha
oraz Ogrodowa

20 000

-15 000

5 000

Dąbrowa ulice Świerkowa, Batorowska wykonanie projektu oświetlenia drogowego

10 000

-7 000

3 000

Dąbrówka budowa oświetlenia
drogowego ul. Leśna przy zjeździe z
wiaduktu

42 000

-4 690

37 310

Konarzewo budowa oświetlenia
drogowego Szafirowa 2 lampy,
Szmaragdowa 4 lampy

31 000

-80

30 920

Konarzewo budowa oświetlenia
drogowego Spokojna 2 lampy

19 800

-70

19 730

Konarzewo wykonanie projektu
technicznego oświetlenia drogowego ulica
Wspólna

7 000

-5 200

1 800

Konarzewo wykonanie projektu
technicznego oświetlenia drogowego ulica
Słoneczna

7 000

-4 200

2 800

Konarzewo wykonanie projektu
technicznego oświetlenia drogowego ulica
Pogodna

7 000

-4 400

2 600

Konarzewo wykonanie projektu
technicznego oświetlenia drogowego ulica
Wiśniowa

7 000

-3 700

3 300

Skórzewo budowa oświetlenia drogowego
ulica Radosna 6 lamp

36 000

-3 440

32 560

Skórzewo budowa oświetlenia drogowego
ulica Wakacyjna 4 lampy

23 550

-590

22 960

Skórzewo budowa oświetlenia drogowego
ulica Wrzosowa

61 000

-2 320

58 680

Skórzewo budowa oświetlenia drogowego
ulica Stawna - projekt

3 690

0

3 690

Skórzewo wykonanie projektu
technicznego oświetlenia drogowego ulica
Jarzynowa

7 000

-4 300

2 700
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Więckowice budowa oświetlenia
drogowego ulica Słoneczna 7 lamp
Drwęsa wykonanie projektu oświetlenia
drogowego ulice Dębowa, Orzechowa

34 800

-70

34 730

7 000

-400

6 600

Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne i dodano nowe zadania inwestycyjne:
Skórzewo budowa oświetlenia ulicznego
(środki sołeckie 137.740,00zł)

137 740

19 960

157 700

Gołuski budowa oświetlenia ul.
Dopiewska, Pamiątkowa

0

59 000

59 000

Dąbrowa budowa oświetlenia ul.
Świerkowa i Batorowska

0

39 000

39 000

Skórzewo budowa oświetlenia ul.
Jarzynowa

0

19 500

19 500

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 XI/155/15 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 30 do protokołu sesji.
Do pkt. 30.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani A. Kwaśnik, która
poinformowała, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynęła do biura rady skarga na Wójta Gminy
Dopiewo, któremu skarżący zarzuca niewłaściwe rozpatrzenie jej skargi z dnia 26 czerwca
2015 r. na działanie pracowników Urzędu Gminy. W/w skarga dotyczyła niewłaściwego
postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla samowoli budowlanej na działce
nr. 547/1 w Dopiewie oraz naruszenia przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy prawo budowlane, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy
o pracownikach samorządowych.
W dniu 15 września 2015 r. Komisja Rewizyjna zajęła się przedmiotową skargą,
przeanalizowała zgromadzony materiał, w tym samą skargę.
Skarga na Wójta, w której skarżący zarzuca niewłaściwe rozpoznanie jego wcześniejszej
skargi kierowanej do Wójta na działanie pracowników Urzędu Gminy, inicjuje
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jednoinstancyjne postępowanie uproszczone, w ramach którego Komisja Rewizyjna bada w
zasadzie tylko to, czy Wójt załatwił skargę w sposób zgodny z przepisami kpa. To Wójt jako
kierownik jednostki sprawuje nadzór nad pracownikami urzędu, a nie radni, którzy nie
powinni ingerować w sprawy pracownicze. W związku z tym Komisja Rewizyjna kontroluje,
czy Wójt rozpoznał skargę na pracowników i czy o sposobie załatwienia skargi powiadomił
skarżącego – z analizy dokumentów wynika, że powyższe nastąpiło.
Komisja Rewizyjna nie bada, czy Wójt zastosował wobec pracowników właściwe środki, np.
czy wyciągnął właściwe konsekwencje służbowe – Rada Gminy nie sprawuje bowiem
nadzoru jurysdykcyjnego, nie jest instancją odwoławczą w sprawie rozpoznawanej przez
wójta w trybie skargi na pracownika.
Komisja Rewizyjna w ramach skargi na Wójta nie bada również w jaki sposób rozstrzygnięta
została sprawa administracyjna, w związku z którą skarżący sformułował zarzuty na
pracowników urzędu – skarżący jako strona tamtego postępowania administracyjnego miał
możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia organu I instancji do organu II instancji i wówczas w
trybie kontroli instancyjnej doszłoby do merytorycznego zbadania sprawy.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna zajęła jednomyślne stanowisko o uznaniu skargi za
bezzasadną.
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 XI/156/15 w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.
Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 31 do protokołu sesji.
Do pkt. 31.
Wolne głosy i wnioski.
Radna Walich: pytanie do Pana A. Strażyńskiego - proszę sprawdzić czy przy ul. Poznańskiej
w Skórzewie są przewidziane wiaty przystankowe i w jakich miejscach?
Pan A. Strażyński: wyjaśnię to.
Radny Strychalski: ul. Nowa w Palędziu – kwestia przyłączeń do kanalizacji?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: w czwartek mamy spotkanie z mieszkańcem z ul. Nowej w
Palędziu. Wszystkie osoby, które się do nas zgłoszą będą mieć wykonane przyłącze do
granicy posesji.
Radny Strażyński: naprzeciwko stacji paliw na ul Malwowej znajdują się pojemniki na dzież
używaną - proszę zainterweniować,( czy jest na to zgoda, czy można usunąć, bałagan wokół).
Radny Bartkowiak: czy wszystkie pojemniki mają posiadać kółka? Czy istnieje obowiązek
wymiany?
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Wójt Gminy Pan A. Napierała: ta sprawa została określona w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wiem, że pojawiają się takie pytania, ale nie odpowiem jak sprawa
wygląda z kółkami. Poza tym niektóre pojemniki mają niewłaściwy rozstaw chwytaków przez
co operatorzy muszą opróżniać pojemniki ręcznie. Sprawdzimy zapisy.
Radna Nowak: pojawiły się plakaty wyborcze – wiszą na bramkach przy drodze powiatowej
przy szkole, przez co utrudniają widoczność kierowcom.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: te plakaty były już raz zdejmowane, ustalimy z ZDP czy
wydali zgodę o ich wywieszanie w pasie dróg powiatowych.
Radny Bąk: proszę wysłać upomnienie właścicielowi posesji w trójkącie ulic: Polnej,
Dopiewskiej i Ks. Laskowskiego w Głuskach w celu utrzymania porządku na działce - tam
stoją baraki, przyczepa kempingowa, ogólny bałagan.
Radny K. Dorna: w mojej ocenie firma odbierająca odpady nie zasługuje na dobre oceny, bo
dokonują wielu zniszczeń, m.in. zniszczyli bramę w szkole.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: przekażę sugestię ZM SELEKT.
Radny Nnorom: Hemar zostawia pojemniki niemal na drodze, zamiast zostawiać je we
wjeździe.
Pan A. Strażyński: Hemar nie realizuje zbiórki odpadów w wyznaczonych dniach.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: jeżeli są zakosy – to proszę rozmawiać z
firmą, aby tam wchodzili i te śmieci odbierali.
Do pkt. 32.
Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia XI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 31 załączników.
Protokół zawiera 21 stron, ponumerowanych od 1 do 21.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie audio oznaczone 150928_XI.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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