P r o t o k ó ł Nr VI/19
z Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 25 marca 2019 roku
w Domu Strażaka w Dopiewie
Sesji przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Pan Leszek Nowaczyk
03

22

Sesję rozpoczęto o godz. 15 a zakończono o godz. 16
Przebieg sesji:
1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
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Otwarcia VI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 15 dokonał Przewodniczący Rady Gminy,
Pan Leszek Nowaczyk.
2. Stwierdzenie kworum.
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
3. Odczytanie porządku obrad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Stwierdzenie kworum.
Odczytanie porządku obrad.
Informacja o przyjęciu protokołu z V sesji.
Zapytania i wnioski sołtysów
Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/627/18 w sprawie podziału Gminy
Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych. DRUK 72
9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do
głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. DRUK 73
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, Skórzewo i Gołuski,
w rejonie linii kolejowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. DRUK 74
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11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy
Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 75
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy
Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej, gmina Dopiewo. DRUK 76
13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej. DRUK 77
14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulicy Leszczynowej,
Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo. DRUK 78
15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Torowa w miejscowości Dąbrówka.
DRUK 79

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Magiczna w miejscowości Konarzewo.
DRUK 80

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zwierzyniecka w miejscowości
Trzcielin. DRUK 81
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 82
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 20192026. DRUK 83
20. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy.
DRUK 84

21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
22. Wolne głosy.
23. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: ponadto informuję, że wprowadzam do porządku
obrad sesji projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, dla działki o nr
ewid. 37/4, gmina Dopiewo. DRUK 85 Projekt był już omawiany na wspólnym posiedzeniu
komisji w ubiegły poniedziałek.
Czy są inne wnioski lub uwagi do porządku obrad?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad sesji:
- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/627/18 w sprawie podziału Gminy
Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych. DRUK 72
- projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do
głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. DRUK 73
Powyższe uchwały zostaną podjęte przez Komisarza Wyborczego w formie postanowienia.
- projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulicy Leszczynowej,
Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo. DRUK 78 Na wspólnym posiedzeniu
komisji do planu złożono pewne wnioski, które przegłosowano i plan w pierwotnej formie nie
uzyskał akceptacji.
Przewodniczący Rady Pan L. Nowaczyk: w takim razie proszę o przegłosowanie zmiany
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porządku obrad sesji poprzez:
- wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLIV/627/18 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. DRUK 72,
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy
Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. DRUK 73,
- wycofanie z

- wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr
307 oraz ulicy Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo. DRUK 78
O godz. 15.10 na posiedzenie sesji przybył Pan P. Jazy. Aktualny stan obecności wynosi 21
radnych.
Głosowanie imienne w sprawie wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLIV/627/18 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. DRUK
72
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Głosowanie imienne w sprawie wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie
pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26
maja 2019 r. DRUK 73
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Tadeusz Bartkowiak
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Krzysztof Dorna

„za”
x
x
x

„przeciw”

„wstrzymujący”

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Głosowanie imienne w sprawie wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drwęsa, w rejonie
drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulicy Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej,
gmina Dopiewo. DRUK 78
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
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Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenia porządku obrad sesji
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
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Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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4. Informacja o przyjęciu protokołu z V sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk poinformował, że w Biurze Rady oraz przed
sesją dostępny był protokół z V sesji Rady Gminy i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Uwag nie zgłoszono
Protokół został przyjęty – 21 głosów „za”.
Głosowanie imienne z przyjęcia protokołu z V sesji
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5.

Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Zapytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Gołusek Pan T. Plenzler: korzystając z obecności przedstawicieli Powiatu chciałbym
ponowić wniosek, który składałem na sesji w dniu 3 grudnia 2018 r., ale do tej pory nie
otrzymałem odpowiedzi. Na drodze z Gołusek do Głuchowa wykopano rów przydrożny pół
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mera od asfaltu. Ta droga jest bardzo wąska, ma około 5,5 m szerokości. Z jednej strony są
parkany 1 m od asfaltu, a z drugiej strony jest ten rów, przez co robi się bardzo
niebezpiecznie. Mam informację, że Urząd Gminy przesłał wniosek w tej sprawie do ZDP w
dniu 31 grudnia 2018 r.
Sołtys Gołusek Pan T. Plenzler: druga sprawa także dotyczy dróg powiatowych – na zakrętach
cały czas są wybijane pobocza, często widzę służbę drogową z Powiatu, ale nie widzę z ich
strony żadnej reakcji.
Sołtys Dopiewa Pan T. Bartkowiak: czy PKP udzieliła Urzędowi jakiejś odpowiedzi w
sprawie naprawy dziur na torach na ul. Wyzwolenia (pomiędzy rogatkami)?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ten temat zgłaszaliśmy już trzykrotnie. Nie otrzymaliśmy
żadnej odpowiedzi. Ponowimy wniosek.
6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
Brak.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radni nie zadawali pytań.
Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, Skórzewo i
Gołuski, w rejonie linii kolejowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że teren wskazany do opracowania nie jest objęty
obowiązującym miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium, teren objęty opracowaniem planu przeznaczony jest jako tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) oraz jako tereny rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zagospodarowania
terenu, poprzez sprecyzowanie i określenie parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy w tym również zasad obsługi komunikacyjnej terenu objętego niniejszą uchwałą.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/72/19 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Dąbrówka, Skórzewo i Gołuski, w rejonie linii kolejowej i drogi
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ekspresowej S11, gmina Dopiewo.
Głosowanie imienne w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, Skórzewo i Gołuski, w
rejonie linii kolejowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy
Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że teren wskazany do opracowania częściowo jest objęty
obowiązującym miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego
rejonu ul. Szarotkowej w Skórzewie, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/228/00 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 30.10.2016 r. i przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MJ). Zgodnie ze Studium, teren objęty opracowaniem planu przeznaczony
jest jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M1) i tereny zabudowy mieszkaniowej
z działalnością gospodarczą (M1U). Przedmiotem opracowania planu jest określenie
nowych zasad zagospodarowania terenu, poprzez doprecyzowanie i określenie nowych
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w tym również zasad obsługi
komunikacyjnej terenu objętego niniejszą uchwałą.
Autopoprawka: w uzasadnieniu powinna być data: „30.10.2000 r.”, a nie „30.10.2016 r.”.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/73/19 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej, Gruszowej, Sadowej,
Czereśniowej i Szarotkowej, gmina Dopiewo.
Głosowanie imienne w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy
Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej, gmina Dopiewo.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy
Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że teren wskazany do opracowania nie jest objęty
obowiązującym miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium, teren objęty opracowaniem planu przeznaczony jest jako tereny
zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą (M1U). Przedmiotem opracowania
planu jest określenie nowych zasad zagospodarowania terenu, poprzez doprecyzowanie i
określenie nowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w tym również zasad
obsługi komunikacyjnej terenu objętego niniejszą uchwałą.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/74/19 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej,
gmina Dopiewo.
Głosowanie imienne w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy
Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej, gmina Dopiewo.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji.
11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że opracowanie planu ma na celu uregulowanie zasad
zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz zapewnienie obsługi
komunikacyjnej przedmiotowego obszaru. Obecnie teren nie jest objęty obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestycje związane z
zagospodarowaniem terenu prowadzone są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie terenów obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dopiewo.
Przedmiotowy plan został uchwalony Uchwałą Rady Nr XXXIV/434/17 z dnia 25 września
2017r. Wojewoda Wielkopolski wniósł jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargę na przedmiotową uchwałę w przedmiocie miejscowego planu
9

zagospodarowania przestrzennego, zarzucając jej naruszenie przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018r. Sygn. akt. IV SA/Po
337/18 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stosownie do art. 28
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponowiono
procedurę planistyczną w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu
planu z przepisami prawa.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/75/19 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, w
rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej.
Głosowanie imienne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej.
L.p.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji.
12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Torowa w miejscowości Dąbrówka.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości położonej w
miejscowości Dąbrówka, została wydzielona działka pod drogę wewnętrzną. W związku z
10

planowaną zabudową działek bezpośrednio graniczących z wydzieloną drogą zaistniała
potrzeba nadania nazwy ulicy. Z takim wnioskiem wystąpili jej właściciele.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/76/19 w
sprawie nadania nazwy ulicy Torowa w miejscowości Dąbrówka.
Głosowanie imienne w sprawie nadania nazwy ulicy Torowa w miejscowości Dąbrówka.
L.p.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji.
13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Magiczna w miejscowości
Konarzewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości położonej w
miejscowości Konarzewo, zostały wydzielone działki pod drogę wewnętrzną. W związku z
planowaną zabudową działek bezpośrednio graniczących z wydzieloną drogą zaistniała
potrzeba nadania nazwy ulicy. Z takim wnioskiem wystąpili jej właściciele.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/77/19 w
sprawie nadania nazwy ulicy Magiczna w miejscowości Konarzewo.
Głosowanie imienne w sprawie nadania nazwy ulicy Magiczna w miejscowości Konarzewo.
L.p.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich

„za”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

„przeciw”

„wstrzymujący”

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.
14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Zwierzyniecka w miejscowości
Trzcielin.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości położonej w
miejscowości Trzcielin, została wydzielona działka pod drogę wewnętrzną. Działka ta jest
własnością Gminy Dopiewo. W związku z planowaną zabudową działek bezpośrednio
graniczących z wydzieloną drogą zaistniała potrzeba nadania nazwy ulicy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/78/19 w
sprawie nadania nazwy ulicy Zwierzyniecka w miejscowości Trzcielin.
Głosowanie imienne w sprawie nadania nazwy ulicy Zwierzyniecka w miejscowości
Trzcielin.
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Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: w stosunku do zmian przedstawionych Państwu na
wspólnym posiedzeniu komisji proszę o uwzględnienie autopoprawki: nazwa zadania:
„Skórzewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzewskiej, Świerkowej, Modrzewiowej
oraz drodze wewnętrznej 295/5 wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Skórzewskiej”
otrzymuje brzmienie: „Skórzewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzewskiej,
Świerkowej, Modrzewiowej oraz drodze wewnętrznej 259/5 wraz z budową sieci
wodociągowej w ul. Skórzewskiej”. Zmiana dotyczy numeru drogi wewnętrznej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kołodziejczyk: jedna ze zmian w budżecie dotyczy budowy fontanny w Palędziu – czy
w związku z tym zadaniem do tego stawu będzie jakieś utwardzone dojście, czy pojawią się
jakieś ławeczki?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: ta fontanna będzie w tym miejscu tylko jako element
estetyczno-wizualny, bez dostępu. Poza tym do żadnej z fontann, które do tej pory zostały
wykonane nie ma dostępu, bo one znajdują się na środku tych stawów.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 18 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła
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Uchwałę Nr VI/79/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok.
Głosowanie imienne w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata
2019-2026.
Skarbnik Gminy Pani M. Mazurek: nowy druk wieloletniej prognozy finansowej omawiany
był na komisji wspólnej. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 w 2019 roku związane są ze
zmianami uchwały budżetowej oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła
Uchwałę Nr VI/80/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026.
Głosowanie imienne w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026.
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Agnieszka Grześkowiak
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Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
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Ilona Łysiak
Przemysław Miler
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie
Gminy.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Pani M.
Wzgarda, która poinformowała, że zgodnie z art. 28 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy. W myśl ust. 3 ww. przepisu ustawy, rada gminy może określić w drodze uchwały
szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Kołodziejczyk: chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt w kontekście przyszłych
raportów, bo jeżeli chcemy pewne rzeczy mierzyć, to czasami trzeba zacząć to robić. Myślę o
jednym z priorytetów dla mieszkańców, czyli kwestii czystego powietrza w naszej gminie. Od
pewnego czasu mamy gęstą siec czujników, które dokonują pomiarów stężenia pyłów i
myśląc o przyszłości znalazłem w jednym z opracowań mierniki, które można zastosować w
raportach. Jednym z takich wskaźników jest pomiar na podstawie czujników ile razy w ciągu
roku następuje przekroczenie poziomów krytycznych. Chodzi o to, aby mieć wgląd w
sytuację jak to się zmienia w czasie. Ponieważ te czujniki są stosowane od niedawna, to
pewnie za 2018 rok tego się nie da zrobić, ale przy raporcie za 2019 już można to zastosować.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 21 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/81/19 w
sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy.
15

Głosowanie imienne w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy.
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Imię i nazwisko
Tadeusz Bartkowiak
Jan Bąk
Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński
Mariola Walich
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.
18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, dla
działki o nr ewid. 37/4, gmina Dopiewo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Pan R.
Hemmerling, który poinformował, że teren wskazany do opracowania jest objęty
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Dąbrówka, wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo, zatwierdzonym uchwałą Nr
XV/211/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 01.02.2016 r. i przeznaczony pod tereny zabudowy
usługowej (U). Przedmiotem opracowania planu jest określenie nowych zasad
zagospodarowania terenu, poprzez doprecyzowanie i określenie nowych parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowy. Działka nr 37/4 została wydzielona z terenów
należących do PKP i projekt był przygotowany pod tereny zabudowy usługowej. W
sąsiedztwie przedmiotowej działki realizowane były budynki mieszkaniowe, w oparciu o
obowiązujący plan z 2000 r. Na terenie usługowym dopuszcza się realizację budynków
usługowych do wysokości 10 m w granicy. Dziś inwestor chce realizować w tym miejscu
budynek usługowy, który jest nieakceptowalny przez mieszkańców, stąd wniosek w
sprawie przystąpienia do zmiany planu. Inwestor posiada pozwolenie na budowę, ale
decyzja nie jest ostateczna. Mieszkańcy oczekują zmniejszenia wysokości budynku lub
wprowadzenia terenów zieleni urządzonej, co jest trudne bo to nie jest teren gminny tylko
prywatny.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
Rada Gminy w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr VI/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Dąbrówka, dla działki o nr ewid. 37/4, gmina Dopiewo.
Głosowanie imienne w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, dla działki o nr ewid.
37/4, gmina Dopiewo.
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Krzysztof Dorna
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Agnieszka Grześkowiak
Marta Jamont
Paweł Jazy
Magdalena Kaczmarek
Krzysztof Kołodziejczyk
Jakub Kortus
Klemens Krzywosądzki
Anna Kwaśnik
Ilona Łysiak
Przemysław Miler
Walenty Moskalik
Justin Nnorom
Leszek Nowaczyk
Mariola Nowak
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Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu sesji.
Wykaz głosowań imiennych z sesji stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Walich: na jakim etapie jest projekt na zadanie Skórzewo, ul. Poznańska, Słoneczna,
Botaniczna?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: projekt znajduje się w Ministerstwie Infrastruktury i czekamy
na decyzję w sprawie odstępstwa od warunków technicznych. Procedura w tej kwestii trwa
bardzo długo, takim przykładem jest tutaj ul. Wspólna, gdzie dopiero po 2 latach
otrzymaliśmy odpowiedź negatywną.
Radny Kołodziejczyk: kilka dni temu na stronie internetowej zostały ogłoszone 4 warianty
organizacji ruchu na ul. Komornickiej w Dąbrówce. Mam kilka pytań w sprawie tych
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wariantów. Pierwotne konsultacje, które odbyły się jesienią ubiegłego roku zakładały, że poza
kwestią parkowania będą także rozstrzygnięte kwestie oznakowania pierwszeństwa jeżeli
chodzi o ul. Komornicką i drogi, które się z nią łączą. Obecne warianty ograniczają się
praktycznie tylko do kwestii parkowania. Dlaczego kwestia oznakowania wypadła, czy ona
będzie jakoś rozstrzygnięta?
Druga sprawa dotyczy wycofania wariantu dotyczącego skrzyżowań równorzędnych.
Mieszkańcy zgłaszali, że takie rozwiązanie byłoby sensowne z punktu widzenia
bezpieczeństwa.
Trzecia sprawa dotyczy wariantu IV, który przewiduje ruch jednokierunkowy na odcinku ul.
Komornickiej pomiędzy ul. Dworską i Koronną. Z tego wariantu wynika, że auta jadąc, w
przeciwnym kierunku, który został udostępniony, jechałyby ulicami: Zamkową i Pałacową.
Ul. Zamkowa jest bardzo gęsto zabudowana i z klatki schodowej wychodzi się prawie
bezpośrednio na miejsce, gdzie te auta miałyby przejeżdżać. W pierwotnym wariancie
zaprezentowanym przez Gminę ta ulica miała być jedyną strefą zamieszkania na całym
osiedlu. A tutaj nagle pojawił się pomysł, aby tą ulicą pojechały auta. Nie ma także
rozstrzygnięcia, bardzo ważnego moim zdaniem, mianowicie jak pojadą ciężkie auta. To jest
ważna sprawa, bo to osiedle cały czas jest mocno zabudowywane, jeździ ciężki sprzęt i w
układzie takim, że osiedle jest zamykane – fragment ul. Komornickiej dla ruchu
dwukierunkowego - oznacza, że albo te auto pojadą ulicami Zamkową i Pałacową, które są
nieprzystosowane do tego typu ruchu, a nic nie mówi się o tym gdzie te auta pojadą dalej. Jest
ul. Berłowa, ale ona jest nieutwardzona i nie ma w planach jej utwardzenia w roku bieżącym.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: Szanowni Państwo tak naprawdę nie wiem od czego zacząć,
bo po ostatniej komisji wspólnej mieliśmy spotkanie w Panem K. Kołodziejczykiem Panią M.
Jamont i Panem J. Nnoromem i te pytania wtedy też padały i udzielałem na nie odpowiedzi.
Należy wziąć pod uwagę jedną rzecz – to są głosy mieszkańców, te warianty to nie jest nasz
wymysł, łącznie z tym wariantem który obowiązuje obecnie. Co do oznakowania ul.
Komornickiej, to ona jest oznakowana przy wjeździe gdzie mamy znak ograniczenia
prędkości do 30km/h, ale myślę, że to jest najmniej istotna sprawa ponieważ wszystko
rozchodziło się o parkujące samochody. Problem nie dotyczył zbyt szybkiej jazdy,
oznakowania samej ulicy, tylko zaparkowanych samochodów. Tutaj może mieć Pan do nas
zarzut odnoście wariantu dotyczącego parkowania, bo posiłkując się także głosami
mieszkańców, że zamiast zakazu zatrzymywania się i postoju zaproponowaliśmy zakaz
postoju, aby mieszkańcy mogli się zatrzymać wypakować zakupy czy np. przenieść meble.
Co do pytania dotyczącego skrzyżowań równorzędnych też odpowiadałem, że nie możemy
konsultować czegoś co na dzisiaj nie jest możliwe do wprowadzenia z tego względu, że na
drogach bocznych, które są wewnętrzne, nie jesteśmy w stanie ustanowić organizacji ruchu.
One w świetle przepisów prawa są traktowane tak samo jak zajady na posesję. Rozwiązanie,
które Pan wskazywał w e-mailu, czyli przykład niemiecki jest możliwe do wprowadzenia w
przypadku ruchu jednokierunkowego, bo jeżeli wyznaczymy miejsca do parkowania wtedy
zgodnie z przepisami prawa musimy zostawić pas jezdny wolny o szerokości 4,5 m. To jest
także niemożliwe do wprowadzenia w świetle istniejących przepisów. Dzisiaj jesteśmy
jeszcze przed głosowaniem wariantów, które będzie trwać od 27 marca br. do 31 marca br. –
wtedy wrócimy do rozmowy. My tak naprawdę nie musielibyśmy przeprowadzać tych
konsultacji, mamy do tego prawo, ale sam fakt ich przeprowadzenia odbywa się niejako z
Pana inspiracji, aby dać mieszkańcom Dąbrówki możliwość wypowiedzenia się w tym
zakresie. W innych przypadkach dotyczących organizacji ruchu konsultacji społecznych nie
przeprowadzaliśmy.
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Radny Kołodziejczyk: wjeżdżając w ul. Rycerską mieszkańcy widzą znak „strefy
zamieszkania”, dojeżdżają do ul. Komornickiej nie ma odwołania tej strefy, czyli mogą
przyjmować, że dojeżdżając do ul. Komornickiej są w strefie zamieszkania. Czyli
oznakowanie nie jest właściwe. To samo mamy jadąc ul. Królewską, potem Dworską. Druga
sprawa – Pan Wójt mówi, że nie można konsultować czegoś czego nie można dziś
wprowadzić. Ja tylko przypomnę, że kilka lat temu Powiat Poznański zorganizował
konsultacje przy przebudowie ul. Poznańskiej, pytając mieszkańców jakie rozwiązania byłyby
dla nich dobre. Odbyły się konsultacje, mieszkańcy przesyłali uwagi, więc to nie jest tak, że
konsultacje odbywają się tylko w sprawach bieżących. Warto patrzeć do przodu co się stanie
w przyszłości. Poza tym przyjmuję do wiadomości, że parkowanie równoległe jest
niemożliwe do wprowadzenia, przekonują mnie argumenty, że warunki techniczne
uniemożliwiają wyznaczenie miejsc parkingowych w pasie jezdni. Nie otrzymałem
odpowiedzi odnośnie IV wariantu, jak pojadą auta w obu kierunkach, jeżeli wariant otrzyma
duże poparcie? Jak pojedzie ciężki transport?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: jeżeli wariant IV zdobędzie największe poparcie, to proszę
zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz: transport ciężki obsługuje osiedle mieszkaniowe, ale co
do zasady nie ma problemu transportu ciężkiego, ponieważ całe osiedle ma charakter
mieszkaniowy, jedyne samochody, które są ciężkie to samochody służb komunalnych, które
obsługują osiedle. Jeżeli ten wariant uzyska akceptację, to wtedy będzie należało wprowadzić
odrębną organizację ruchu. W przypadku budowy osiedla wydaje się zgodę na transport jedną
drogą, a jeżeli droga zostanie zdegradowana to inwestor ma obowiązek przywrócenia jej do
stanu pierwotnego. Tak wygląda procedura w sprawie incydentalnego korzystania z drogi
przez ciężki sprzęt. Na ten moment nie martwiłbym się na zapas bo jesteśmy jeszcze przed
głosowaniem. Przyjmuję Pana uwagę, że na tych bocznych drogach są znaki o strefie
zamieszkania, a dalej nie ma ich odwołania. Polecę służbom, aby przyjrzały się tej sytuacji.
Radny Kołodziejczyk: ulica Komornicka jest ulicą, która zasługuje na większą uwagę, nawet
patrząc na mapę widać, że ma ona bardzo ważną rolę zbiorczą dla osiedla. Największym
problemem po ewentualnym usunięciu aut z ulicy będzie prędkość. Dlatego jedną z
propozycji była ta dotycząca skrzyżowań równorzędnych, bo ona zmusza kierowców do
trochę innego myślenia o jeździe. Takie rozwiązanie zastosowano ostatnio na dwóch
osiedlach w Gminie Suchy Las, aby uspokoić ruch. U nas takiego myślenia nie ma, obawiam
się abyśmy nie zaczęli rozmawiać o problemie jak coś się stanie.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: nie zgadzam się z tezą, że nie ma u nas myślenia jeżeli chodzi
o rozwiązania komunikacyjne, bo np. całe Osiedle Cytrusowe ma skrzyżowania równorzędne,
które zostały wprowadzone zmianą organizacji ruchu, chociaż nie wiem na ile się poprawiło
bezpieczeństwo, bo nie znam statystyk. Co do ul. Komornickiej, to zapewne około 90%
użytkowników tej drogi to są mieszkańcy ul. Komornickiej albo przyległych i tu do ich
rozsądku należy zaapelować. 10 kwietnia br. o godz. 18.00 w strażnicy w Dopiewie odbędzie
się debata o bezpieczeństwa. Serdecznie na nią Państwa zapraszam i proszę o poruszenie tych
kwestii w rozmowie z jednym z Komendantów Policji. Co do poruszania się sprzętu
ciężkiego po osiedlu to podtrzymuję rozwiązania, które są praktykowane w dużych miastach.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych to po jednej stronie mamy chodnik odgrodzony
pasem zieleni, a po drugiej stronie część chodnika została już wykonana przez developera.
Być może także uda się uzgodnić wyniesienie przejść dla pieszych, co będzie kolejnym
utrudnieniem dla kierowców, aby ruch spowolnić. Ale nie chcę tutaj wyrokować, bo każdy
taki element jest uznaniowy i on ma swoje uwarunkowania w odpowiednich
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rozporządzeniach. Dla nas może to być dobre rozwiązanie, ale później może się okazać, że
będzie niemożliwie do wprowadzenia z przyczyn od nas niezależnych.
Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Pan L. Nowaczyk: drodzy Państwo nasuwa się jeden
wniosek: przed złożeniem określonego wniosku należy go dogłębnie przeanalizować, aby
później nie wychodziły takie tematy, o których mieliśmy okazję dzisiaj słyszeć.
20. Wolne głosy.
Radny Moskalik: ponawiam wniosek w sprawie oświetlenia odcinka ul. Poznańskiej, od
gimnazjum w Skórzewie w kierunku Dąbrówki (ciąg pieszo-rowerowy).
Asystent Starosty Poznańskiego Pani K. Wojszcz: to nie jest zadanie Powiatu.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: muszę zgodzić z Panią Kamilą z tego względu, że
infrastruktura w tym aspekcie została przekazana Gminie i to Gmina ponosi rachunki za
utrzymanie tego terenu. Podobnie jest z drogami wojewódzkimi i krajowymi.
Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Pan L. Nowaczyk: nie do końca się z tym zgadzam,
być może inwestycja nie została zaprojektowana najlepiej i my wszyscy ponosimy trochę
winę za to, że tego oświetlenia nie wykonano.
Radny Bartkowiak: na ul. Bukowskiej 44 (droga powiatowa) kratka ściekowa jest mocno
zaniżona w stosunku do asfaltu. Proszę o naprawę. Druga sprawa – 50 metrów bliżej na ul.
Bukowskiej jest kolektor kanalizacyjny i studnia także zaczyna się mocno obniżać.
Radny Dziembowski: Skórzewo, rów przy ul. Nad Potokiem – rozmawiałem z Komendantem
Straży Gminnej – miało być wystosowane pismo do Spółki Wodnej w sprawie wyczyszczenia
tego rowu. Jeżeli to pismo jeszcze nie zostało wysłane, to jest jeszcze jedna kwestia: ostatnio
ten rów był pogłębiany i tam były ścięte pobocza i skarpy się poobsuwały, swoje dodały
jeszcze zwierzęta (dziki). W niektórych miejscach te pobocza są po prostu rozmyte.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: nie wiem do końca, czy zostało to przekazane, ale myślę, że
tak bo wszystko przekazujemy na bieżąco. Przypomnę jedną ważną rzecz ten rów był
czyszczony przez Gminę, nie przez Spółkę Wodną z uwagi na to, że osiedle było zalewane.
Jeżeli chodzi o głębokość rowu to tam już dochodzimy do warstwy, która jest płynna, dlatego
dalsze pogłębianie powoduje tylko napływ tzw. „kurzawki” z boku. Porozmawiamy ze Spółką
i spróbujemy tam zadziałać, chociaż nie wiem, czy będzie możliwość obecnie wjechania tam
ciężkiego sprzętu, być może będzie to dostępne dopiero po żniwach.
Radna Nowak: na zebraniu wiejskim poruszono kwestię rowu przy ul. Osiedle w Dopiewcu.
Tam zarwał się mostek, ale od krawędzi jezdni. To jest jeszcze pas drogowy i grozi to dużym
niebezpieczeństwem, poza tym ten mostek w każdej chwili może się zawalić. Byłam w
Referacie Inwestycji i sprawdziliśmy, że jest to teren prywatny, dlatego proszę powiadomić
mieszkańców przy ul. Osiedle 65 o tym fakcie lub zgłosić sprawę do Spółki Wodnej, aby coś
zadziałali.
Wójt Gminy Pan A. Napierała: pamiętam tą sprawę z zebrania wiejskiego, tam chodziło nie
tylko o ten rów, ale także o oświetlenie tej krzyżówki. Przekazałem sprawę do Referatu
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Inwestycji. Wnioski z zebrań wiejskich będziemy omawiać na spotkaniu w środę, bo nie
wszystko będziemy mogli zrealizować ze względu na możliwości finansowe jak i zakres
kompetencji. Sprawdzimy kto jest tam właścicielem tego rowu, jeżeli właścicielem jest ta
sama osoba, która spowodowała podziały tego terenu po drugiej stronie rowu, w wyniku
których następuje budowa tych nieruchomości to będziemy starali się wyegzekwować
odtworzenie tego przejazdu.
Radna Kaczmarek: czy coś już wiadomo w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul.
Działkowej w Skórzewie?
Wójt Gminy Pan A. Napierała: o ile pamiętam, to tam chodziło o całkowity zakaz parkowania
na tej ulicy, wydaje mi się, że jesteśmy w trakcie uzgadniania organizacji ruchu. Proszę
przekazać mieszkańcom, że ta sprawa jest zgłoszona, ale musi to trochę potrwać zanim to się
usankcjonuje i właściwe organy nam ją zatwierdzą. Projekt organizacji ruchu na drogach
gminnych zatwierdza Starosta po przedłożeniu przez Gminę takiego projektu.
Radny Moskalik: czy po zimie zostaną wyczyszczone kratki deszczowe przy drogach
powiatowych?
21. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany i dokonał zamknięcia VI sesji Rady Gminy Dopiewo.
Protokół zawiera 18 załączników.
Protokół zawiera 21 stron, ponumerowanych od 1 do 21.
Integralną częścią niniejszego protokołu jest nagranie oznaczone 25.03.19_VI sesja dostępne
na stronie dopiewo.pl.
Protokołował
Inspektor ds. Rady Gminy
Damian Gryska
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