PROTOKÓŁ NR XII/2007
z XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
w dniu 20 grudnia 2007 roku
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
BR.0041-9/07
Część I Świąteczne spotkanie przy opłatku – godz. 10:00.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10:05 w auli I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Przewodnicząca Rady Danuta Winiarska
przywitała przybyłych na sesję gości oraz radnych (listy obecności w załączeniu).
Uroczystość swoją obecnością uświetnił Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk
Józef Muszyński.
Wicestarosta Dariusz Pilak odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza
- Narodzenie Jezusa.
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński Ŝyczył radnym jak
najlepszego wypełnienia obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu.
Arcybiskup złoŜył wszystkim obecnym na sesji najserdeczniejsze Ŝyczenia
boŜonarodzeniowe i noworoczne.
Przewodnicząca Rady Danuta Winiarska podziękowała Arcybiskupowi
za wygłoszone słowo boŜe.
Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski podziękował Arcybiskupowi
za Ŝyczenia świąteczne i ciepłe słowa skierowane do Rady. Starosta podarował
Arcybiskupowi album „Duchowe Skarby Narodu”. Starosta złoŜył gościom i radnym
Ŝyczenia świąteczne.
Radni i zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie boŜonarodzeniowe
przygotowane przez Zespół wokalno-muzyczny I Liceum Ogólnokształcącego
w Gnieźnie pod opieką księdza Andrzeja Jamekowskiego.
Następnie wszyscy wspólnie odśpiewali kolędy, podzielili się opłatkiem i złoŜyli
sobie Ŝyczenia świąteczne i noworoczne.
Przerwa 11:40 – 12:04
II. Część merytoryczna – godz. 12:04
1. Otwarcie sesji
Otwarcia sesji o godz. 12:04 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego
dokonała Przewodnicząca Rady Danuta Winiarska. Dokonano wyboru protokolanta
sesji w osobie Marcina Puka – referenta Biura Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zgodnie z listą obecności na sesję przybyło 22 radnych z ustawowego 27
osobowego składu, na tej podstawie prowadząca stwierdziła prawomocność obrad
(lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności
dyrektorów wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu
Gnieźnieńskiego stanowi załącznik nr 1a do protokołu, lista obecności zaproszonych
gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu).
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3. Przedstawienie porządku obrad.
O godzinie 12:06 do obrad Rady dołączył radny Marek Szóstak. Stan radnych
obecnych na sesji wynosił 23 z ustawowego 27 osobowego składu Rady
Przewodnicząca Rady zapytała radnych czy mają uwagi do proponowanego
porządku obrad.
Członek Zarządu Powiatu radny Wojciech Krawczyk zaproponował wprowadzenie
autopoprawki do uchwały w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie działalności
Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie ujętej w porządku
obrad w punkcie 7 podpunkt a, polegającej na zmianie podstawy prawnej ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. W projekcie uchwały
powołano się na pierwotny numer Dziennika Ustaw ww. ustawy. W związku
z ukazaniem się tekstu jednolitego ustawy o zakładach opieki zdrowotnej proszę
o dokonanie stosownej zmiany czyli zapisanie t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89
ze zmianami.
Starosta Krzysztof Ostrowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
w punkcie 7 - podjęcie uchwał, następujących podpunktów:
c) uchwała w sprawie: w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budŜetowego 2007.
d) uchwała w sprawie: w sprawie: zmiany budŜetu Powiatu Gnieźnieńskiego
na 2007 rok.
Radni nie zgłosili więcej uwag do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowania w sprawie
do porządku obrad zgłoszonych zmian.
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych w tym:
za
23
wstrzymało się
0
przeciw
0
Propozycja zmian porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

wprowadzenia

Przewodnicząca Rady przedstawiła dalszy porządek obrad:
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. ZłoŜenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. ZłoŜenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie
międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: w sprawie: zmiany regulaminu działalności Rady Społecznej Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie
b) w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego.
c) w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego
2007.
d) w sprawie: zmiany budŜetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Wolne głosy i informacje.
11. Zakończenie sesji.
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4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy radni mają uwagi do protokołu
z XI sesji. Uwag nie było, więc Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
wzięło udział 23 radnych, w tym:
za
23
przeciw
0
wstrzymało się
0
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego został przyjęty jednogłośnie.
5. ZłoŜenie sprawozdania z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym
Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego (sprawozdanie stanowi załącznik
nr 2 do protokołu).
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania i przyjęli je.
6. ZłoŜenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie
międzysesyjnym
Przewodnicząca Rady Danuta Winiarska przedstawiła sprawozdanie
ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie stanowi załącznik
nr 3 do protokołu).
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania i przyjęli je.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany regulaminu działalności Rady Społecznej Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie
Projekt uchwały przedstawił członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – radny
Wojciech Krawczyk będący jednocześnie przewodniczącym Rady Społecznej
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wojciech Krawczyk powiedział, Ŝe na posiedzeniu
Rady Społecznej ZOL-u w dniu 18 września br. Rada postanowiła zmienić brzmienie
§ 4 pkt 2 oraz § 12 pkt 2 Regulaminu działalności Rady Społecznej Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego. Są to kosmetyczne zmiany polegające na sposobie
zawiadamiania członków Rady Społecznej oraz o protokołowaniu posiedzeń Rady
Społecznej.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
Wojciech Łącki przedstawił pozytywną opinię komisji do przedłoŜonego projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Głosowało 21 radnych
(w głosowaniu nie wzięli udziału: Starosta Krzysztof Ostrowski oraz radny Robert
Gaweł), w tym:
za
21
przeciw
0
0
wstrzymało się
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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b) w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego.
Projekt uchwały przedstawił Marek Kosmala – dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich. Dyrektor Marek Kosmala wskazał, iŜ co roku Rada Powiatu
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu
Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Jest to ustawowy obowiązek Rady
aby taki program przyjąć. Na tej podstawie powiat moŜe zlecać wykonywanie
pewnych zadań organizacjom pozarządowym. W porównaniu z poprzednim
programem w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych wprowadzono nowy
program „Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się.” Powiat realizuje
to zadanie poprzez naukę języka migowego.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
Wojciech Łącki przedstawił pozytywną opinię komisji do przedłoŜonego projektu
uchwały.
Zbigniew Bręklewicz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego przedstawił pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Hieronim
Stopczyński przedstawił pozytywną opinię do zreferowanego projektu uchwały.
Przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu Emilia Dutka przedstawiła
pozytywną opinię komisji do przedłoŜonego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowej Tomasz Budasz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. Głosowało 23 radnych, w tym:
za
23
przeciw
0
wstrzymało się
0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
c) w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2007.
Projekt uchwały przedstawiła Aleksandra Piątkowska-Radom - Skarbnik Powiatu.
Pani Skarbnik wskazała, iŜ w zasadzie wydatki z upływem roku budŜetowego
wygasają chyba, Ŝe organ stanowiący podejmie stosowną w tym zakresie uchwałę.
Uchwała ma dwa załączniki. Pierwszy załącznik stanowi wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budŜetowego oraz określa terminy realizacji. Drugi
załącznik stanowi plan finansowy wydatków, które nie wygasają.
Pierwszy załącznik dotyczy trzech zadań: pierwsze zadanie jest realizowane
przez Starostwo Powiatowe i jest związane z lokalizacją i integracją urzędu starostwa
z jednostkami organizacyjnymi, w tym zakup oprogramowania finansowoksięgowego, zakup komputerów, sieć logiczna, wdroŜenie podpisu elektronicznego.
To zadanie będzie realizowane do 31 października 2008 roku. Środki, które nie będą
wygasały to 518.754 złote i stanowią wydatek majątkowy.
Drugie zadanie jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2 w Gnieźnie i dotyczy budowy boiska przy tym ośrodku. Realizacja zadanie
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będzie trwać do 30 czerwca 2008 roku. Kwota, która jest przeniesiona na środki
niewygasające to 321.096 złotych. Są to wydatki majątkowe.
Trzecie zadanie jest realizowane przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 1 w Gnieźnie przy współfinansowaniu z PFRON-u. W związku
z tym środki, które są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku zostaną
wykorzystane do 31 marca 2008 roku. Środki własne powiatu stanowiące udział
finansowy w wysokości 40.000 złotych zostaną przekazane na wyodrębniony
rachunek i będą umoŜliwiały realizację tych zadań w roku następnym.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu chwały.
Przewodniczący Komisji Finansowej Tomasz Budasz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Głosowało 23 radnych, w tym:
za
23
przeciw
0
wstrzymało się
0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
d) w sprawie: zmiany budŜetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Aleksandra Piątkowska-Radom - Skarbnik Powiatu.
Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu był zmuszony wprowadzić
do projektu uchwały, który otrzymali radni autopoprawkę polegającą na zmianie
dochodów i zmianie wydatków, która w uzasadnieniu zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków obejmuje dwa rodzaje zadań. Pierwsze zostały wprowadzone
wcześniej, drugie natomiast są wynikiem wprowadzonej autopoprawki. Analizując
uzasadnienie moŜna dokładnie dotrzeć do dochodów i wydatków, które
w autopoprawce będą zmienione. W wyniku dokonanych zmian dochody budŜetu
Powiatu Gnieźnieńskiego będą wyŜsze o 106.470 złotych do kwoty 96.656.149
złotych. Wydatki budŜetu Powiatu Gnieźnieńskiego będą wyŜsze o 106.470 złotych
i wyniosą 98.366.239 złotych. Wydatki, o których mowa będą obejmowały wydatki
bieŜące w łącznej kwocie 88.481.145 złotych, wynagrodzenia osobowe i pochodne
od wynagrodzeń w kwocie 53.359.341 złotych, dotacje 5.988.661 złotych, wydatki
na obsługę długu publicznego 600.000 złotych. Wydatki majątkowe będą pozostawać
bez zmian w stosunku do wcześniejszej propozycji i będą wynosić 9.885.089 złotych.
Limity wydatków na zadania majątkowe będą określone zgodnie z załącznikiem nr 3.
w budŜecie będą zmienione rezerwy. Rezerwa ogólna będzie wynosiła 743.527
złotych, bez zmian pozostaną wcześniej zaprojektowane rezerwy celowe. Będzie
zmiana dotycząca brzmienia w § 7 pkt 2b. - Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
otrzyma środki w formie dotacji na projekt rozbudowy szpitala przy ulicy 3 Maja
– kwota 730.170 złotych, modernizacja dachu szpitala przy ulicy Św. Jana 9 – kwota
130.957 złotych, projekt techniczny termomodernizacji zespołu budynków szpitalnych
przy ulicy Św. Jana 9 – kwota 85.108 złotych, zakup karetki reanimacyjnej 117.118
złotych, zakup lampy do fototerapii dla noworodków – kwota 13.723 złote, sprzęt
medyczny: respirator 85.000 złotych, pompa infuzyjna 25.000. Łączną kwotę dotacji
nie zmieniono – 1.187.076 złotych. W pozostałym zakresie postanowienia uchwały
są realizowane bez zmian. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków są odpowiednio
uwidocznione w odpowiednich załącznikach do uchwały budŜetowej.
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowej Tomasz Budasz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Głosowało 23 radnych, w tym:
za
23
przeciw
0
wstrzymujących się
0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Tadeusz Pietrzak zgłosił interpelację w sprawie określenia przez dyrektora
Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości liczby
nieruchomości gruntowych, na których znajdują się budynki Gnieźnieńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radny Robert Gaweł w formie interpelacji zwrócił się do Przewodniczącej Rady
o przeprowadzenie konsultacji z klubami radnych na temat zapisu posiedzeń Rady
Powiatu w internecie.
Przewodnicząca Rady powiedziała, Ŝe jest jak najbardziej za tym aby mieszkańcy
powiatu mogli za pomocą internetu obserwować obrady sesji. Przewodnicząca
zwróciła jednak uwagę, Ŝe nie moŜe jednak być tak jak na sesjach Rady Miasta
Gniezna gdzie radni popisują się wypowiedziami tylko po to aby zaistnieć medialnie.
Myślę, Ŝe jesteśmy na tyle powaŜni i znamy się na tyle, Ŝe do tego nie dopuścimy,
a jeŜeli chodzi o sprawy techniczne to jest to kwestia do rozwiązania.
Radni nie zgłosili więcej interpelacji.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe w odpowiedzi na interpelacje radnego
Tadeusza Pietrzaka w sprawie bezzwłocznego wydania przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zalegalizowaniu budynków garaŜowych
na osiedlu Łokietka w Gnieźnie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął
postępowanie w tej sprawie 15.11.2007 roku tj. od daty kiedy wpłynął pierwszy
wniosek w sprawie legalizacji tych budynków. W trakcie prowadzonego
postępowania ustalono, Ŝe na dwa segmenty garaŜy (12-to i 49-cio stanowiskowe)
były wydane pozwolenia przez Urząd Miejski w Gnieźnie w dniach 22.08.1990 roku
i 18.07.1989 roku. Wydano równieŜ pozwolenie na segment 6 stanowiskowy w dniu
28.05.1991 roku. W celu ustalenia właścicieli garaŜy, które są samowolą budowlaną
w dniu 17 grudnia na osiedlu Łokietka w Gnieźnie przeprowadzono wizję lokalną.
Następnym etapem postępowania będzie wydanie decyzji nakazujących
przedstawienia koniecznych na uŜytkowanie samowolne wybudowanych garaŜy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe do dnia 19 grudnia br. nie wpłynęła
do Biura Rady odpowiedź Prezydenta miasta Gniezna na interpelację radnego
Tadeusza Pietrzaka w sprawie bezzwłocznego wydania przez Prezydenta miasta
Gniezna decyzji w sprawie sprzedaŜy gruntu, na których znajdują się wybudowane
garaŜe na osiedlu Łokietka w Gnieźnie.
Radny Tadeusz Pietrzak powiedział, Ŝe bardzo ubolewa, iŜ Prezydent miasta
Gniezna nie ma czasu aby udzielać odpowiedzi na interpelację radnego w sytuacji
gdy codziennie zaniedbuje swoje obowiązki gdyŜ przebywa na innych spotkaniach.
Radny Tadeusz Pietrzak poprosił o uzupełnienie odpowiedzi przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego na interpelację złoŜoną na poprzedniej sesji.
Radny wskazał, iŜ po reformie administracji wszystkie dokumenty dotyczące garaŜy
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zostały po 1 stycznia 1999 roku przekazane przez Urząd Miejski w Gnieźnie
Starostwu Powiatowemu – do Wydziału Architektury i Budownictwa. Radny poprosił
aby w oparciu o istniejące dokumenty wydano decyzję o zatwierdzeniu 69 garaŜy,
które
otrzymały
wcześniej
pozwolenie.
Natomiast
w
stosunku
do niezalegalizowanych dotychczas 35 garaŜy proszę Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji legalizujących te budynki. Radny
przypomniał, Ŝe 31 grudnia 2007 roku mija termin legalizacji rzekomo nielegalnych
budynków. Ze względu na opieszałość Urzędu Miejskiego sprawa toczy się juŜ 21 lat.
Nie moŜe być tak, Ŝe pracownicy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego utrudniają
Ŝycie 102 właścicielom garaŜy, a tym samym uniemoŜliwiają im wykup im gruntów
na własność.
10. Wolne głosy i informacje
Radny Zdzisław Kujawa poprosił aby słuŜby prawne w trybie indywidualnym
wytłumaczyły radnemu Tadeuszowi Pietrzakowi co oznacza ustawa o samorządzie
powiatowym, co to znaczy interpelacja, co to znaczy wnoszenie czy składanie
interpelacji w określonych sprawach do Prezydenta miasta Gniezna, do podmiotów
prywatnych. To nie jest tak, Ŝe pan radny sobie Ŝyczy, Ŝąda wręcz, obraŜa pewne
instytucje. Pan radny ma prawo zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym złoŜyć
interpelację na sesji na ręce pani Przewodniczącej o załatwienie spraw, które
dotyczą samorządu powiatowego. Prezydent miasta Gniezna nie jest podwładnym
pana Pietrzaka i pan Pietrzak nie moŜe niczego Ŝądać od prezydenta. Podobnie pan
Pietrzak nie moŜe Ŝądać ode mnie jako Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, bo ja nie
jestem pana podwładnym. Pan jako członek spółdzielni ma określone prawa i proszę
aby to panu Pietrzakowi wytłumaczyć, bo to uwłacza w pewnym sensie godności
Rady. Ciągle wracamy do tego samego. Wszyscy widzą, Ŝe pan radny Pietrzak się
wręcz ośmiesza swoimi Ŝądaniami. ObraŜa ludzi, obraŜa instytucje w postaci
prezydenta, róŜnych innych dyrektorów wydziałów. Pan moŜe tylko prosić
o ewentualne ustosunkowanie się do tej czy innej sprawy. Nie jest pan władczy
w podjęciu określonych decyzji. Prosiłbym aby powtórzyć panu radnemu, Ŝe są takie
a nie inne jago kompetencje.
Przewodnicząca Rady powiedziała, Ŝe przyjmuje ten wniosek. Przewodnicząca
wskazała, Ŝe na jednej z sesji odczytała jak zgodnie ze statutem powiatu wygląda
interpelacja, co to jest zapytanie. MoŜemy do tej sprawy wrócić. Myślę, Ŝe wrócimy
z krótką informacją prawniczą. Ja juŜ wcześniej apelowałam do radnego Pietrzaka.
MoŜe naleŜałoby przez swoich kolegów radnych w Radzie Miasta Gniezna
przekazywać te interpelacje bezpośrednio do prezydenta. Wówczas jest krótsza
droga i moŜliwość załatwienia sprawy jest szybsza. Dzisiaj nie jest czas ani miejsce
abyśmy na ten temat dyskutowali tym bardziej, Ŝe niebawem spotykamy się
na następnej sesji. Do tej sprawy wrócimy.
Radny Tadeusz Pietrzak powiedział, Ŝe nie sposób mu odnosić się do radnego
Kujawy, który, jak to jest powszechnie znane, od wielu lat mija się z prawdą.
Do publiki mówi co innego, a robi co innego. PrzecieŜ powiedziałem w interpelacji i ta
interpelacja się odnosi do spraw geodezyjnych, które są w starostwie. Z racji tego,
iŜ Urząd Miasta zaniedbał swoich czynności w poprzednich latach, a od 1 stycznia
1999 roku ze względu na reformę samorządu wszystkie dokumenty dotyczące
budownictwa przeszły do starostwa. Co tu zdroŜnego powiedziałem, panie radny
Kujawa. Nadal podtrzymuję to co powiedziałem poniewaŜ artykuł 42 ustawy
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o samorządzie powiatowym stanowi, Ŝe radny powiatowy przyjmuje skargi
od wyborców i przekazuje je stosownym organom. Co tu jest zdroŜnego?
Starosta Krzysztof Ostrowski powiedział, Ŝe dzisiaj nie jest za bardzo czas
aby dyskutować o tym gdyŜ przed chwilą mieliśmy sesję opłatkową, niemniej
chciałbym się krótko ustosunkować do tej dyskusji, która się wywołała i wziąć trochę
w obronę radnego Pietrzaka. O ile samorządy wojewódzki, powiatowy i gminny
podzielone są według kompetencji, to radnego wybiera społeczeństwo danego
obszaru – gminy, powiatu, województwa i radny ma prawo wnosić zapytania
i interweniować czy w interpelacjach zgłaszać problemy nie dotyczące tylko zakresu
działania danego samorządu. Oczywiście, Ŝe ma prawo. Wynika to z ustawy
kompetencyjnej samorządowej. Natomiast jest pytanie o poziom tej interpelacji i jej
logikę. To jest inne pytanie. Chciałoby się Ŝeby wszystkie interpelacje i wszystkie
wystąpienia radnych na sesjach, w tym samorządzie, były logiczne i przemyślane.
Przypomnę, Ŝe to nie jest tylko domeną pana radnego Pietrzaka, Ŝe takie interpelacje
są tu nieprzemyślane – zwracam się tu do pana przewodniczącego Zdzisława
Kujawy i przypomnę przemówienie sprzed dwóch sesji kiedy pan przewodniczący
wystąpił tu z kilkuminutowym orędziem na temat niesprawiedliwości przyznania
dodatku funkcyjnego czy nagrody dla pani dyrektor Bolińskiej, nie zadając sobie
nawet trudu zapoznania się z materiałami. Była to całkowita nieprawda i teŜ wszyscy
grzecznie przez klika minut tego oratorium wysłuchali. TakŜe Ŝyczenie pani
Przewodniczącej i moje jest takie, aby wszystkie wystąpienia były merytoryczne
i na temat.
Radny Wojciech Krawczyk powiedział, Ŝe jako przewodniczący klubu radnych PiS
nie ma zdania co do zasadności, zdaje się, Ŝe pan radny Pietrzak występuje
z problemami mieszkańców osiedla Winiary, i myślę, Ŝe te wystąpienia są zasadne,
ale powinny być rozpatrywane na drodze i w formie administracyjnej. JednakŜe
te interpelacje nie są uzgadniane w klubie radnych PiS i proszę je traktować jako
prywatne występy Pietrzaka.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, Ŝe radny Radosław Sobkowiak
zgodnie z art. 25 c ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym złoŜył 19 grudnia swoje
oświadczenie majątkowe wraz z oświadczeniem o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małŜonkę.
Przewodnicząca Rady powiedziała, Ŝe otrzymała pismo informujące, iŜ Zarząd
Powiatu Gnieźnieńskiego na swoim posiedzeniu w dniu 21 listopada rozpatrzył
prośbę prezesa Związków Powiatów Polskich w sprawie udzielenia pomocy
w odbudowie zniszczonych podczas poŜaru budynków Starostwa i Urzędu Miasta
w Kwidzynie. PoŜar miał miejsce 23 września. Zarząd Powiatu postanowił przekazać
pismo Przewodniczącej Rady celem odczytania apelu na sesji Rady Powiatu
i przeprowadzeniem ewentualnej zbiórki funduszy na rzecz spalonych obiektów.
Myślę, Ŝe zbiórkę moŜemy przeprowadzić za tydzień na kolejnej sesji.
Przewodnicząca Rady poinformowała równieŜ, iŜ otrzymała pismo z Urzędu
Skarbowego wskazujące, Ŝe analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych
do ich złoŜenia wykazała nieprawidłowości w oświadczeniu złoŜonym przez panią
Ewą Chyrę.
Przewodnicząca Rady powiedziała, iŜ wie, Ŝe przewodniczący Komisji Rewizyjnej
otrzymał pismo Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i zapytała
czy będzie to pismo analizowane równieŜ na dzisiejszej sesji czy teŜ Rada zajmie się
tym pismem na kolejnej sesji. Jest w piśmie kilka pytań do przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej np. dlaczego nie odczytano stanowiska Związku Nauczycielstwa
Polskiego na sesji, Ŝe Rada nie dopełniła tego obowiązku. Przewodnicząca Rady
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powiedziała, Ŝe pismo nie wpłynęło do Rady tylko było zaadresowane imiennie
do Przewodniczącej Rady Powiatu. Pismo wpłynęło pod koniec września br. Punkt
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych
na wrześniowej sesji został zdjęty z porządku obrad więc nie było sensu
przedstawiania tego pisma gdyŜ nie było tego tematu. Jest wiele innych zapytań
w tym piśmie np. dlaczego Starosta nie zapoznał radnych z pismem Posła na Sejm
RP Tadeusza Tomaszewskiego. Sprawy dotyczą Mielna i jak Państwo pamiętacie
wywołało to wiele emocji. Ci ludzie nie wiedzieli o czym będziemy mówić, nad czym
będziemy dyskutować. Myślę, Ŝe na chwilę obecną ta sprawa wyglądała by inaczej
i tego pisma by nie było.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kostka poinformował, Ŝe członkowie
Komisji na swoim ostatnim posiedzeniu przyjęli plan pracy komisji na 2008 rok
uwzględniający przeprowadzenie kontroli problemowej w Domu Wczasów
Dziecięcych w Mielnie w miesiącu lutym. JeŜeli Rada Powiatu zatwierdzi ten plan
to zgodnie z nim komisja będzie realizować to zadanie. Między innymi komisja
podczas tej kontroli chciałaby rozpatrzyć wszystkie kwestie, które zostały w tym
piśmie poruszone. Ta propozycja została przez członków Komisji Rewizyjnej
przyjęta. JeŜeli Rada zatwierdzi ten plan to komisja go zrealizuje. Na to spotkanie
komisji zostanie zaproszony Starosta Gnieźnieński i wójt gminy Ŝeby kompetentne
osoby mogły udzielić odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady przypomniała przewodniczącym poszczególnych komisji
aby pamiętali o dostarczeniu do Biura Rady planów pracy komisji na 2008 rok.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni są zadowoleni, Ŝe w takiej miłej
atmosferze mogli podzielić się opłatkiem i złoŜyć sobie Ŝyczenia z okazji świąt.
Przewodnicząca Rady podziękowała pani Bogusławie Młodzikowskiej – dyrektorce
I Liceum Ogólnokształcącego za udostępnienie auli, firmie Pietrak za bezpłatne
uŜyczenie tkanin dla upiększenia sali, panu Ortarzewskiemu za bezpłatny transport
sprzętu akustycznego, pracownikom MłodzieŜowego Domu Kultury za pomoc
w przygotowaniu oraz pracownikom Biura Rady za pomysł, aranŜację, wykonanie
i czas, który poświęcili na przygotowanie auli.
Przewodnicząca Rady Danuta Winiarska poinformowała, Ŝe kolejna sesja
odbędzie się 28 grudnia br. o godzinie 13:00 w MłodzieŜowym Domu Kultury.
Radny Robert Gaweł zaprosił wszystkich obecnych na sesji na uroczystości
związane z 89-rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 28 grudnia w Gnieźnie
w kościele św. Piotra i Pawła na cmentarzu przy ulicy Kłeckowskiej odbędzie się
naboŜeństwo o godzinie 11:00. O godzinie 12:00 będzie krótka uroczystość
– składanie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Ta uroczystość
jest organizowana przez miasto Gniezno.
11. Zakończenie sesji
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i o godzinie 13:01
zamknęła obrady XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Protokołował:
Marcin Puk
Przewodnicząca Rady Powiatu
(-) Danuta Winiarska
Gniezno, dnia 20.12.2007 r.
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