PROTOKÓŁ NR XLI/09
z XLI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
w dniu 24 września 2009 roku
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie
BR.0041-12/09
1. Otwarcie sesji.
Otwarcia Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego o godz. 1300 w Zespole Szkół
Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego, Danuta Winiarska.
Na protokolanta sesji wyznaczono Mateusza Czornaka - referenta Biura Rady Powiatu.
Przewodnicząca Danuta Winiarska przywitała przybyłych gości, dyrektorów wydziałów
Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieoskiego (lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu) oraz pozostałych gości, obecnych na sali obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zgodnie z listą obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) na sesję
przybyło 26 radnych z ustawowego 27 osobowego składu, na tej podstawie prowadząca
stwierdziła prawomocnośd obrad. W sesji nie wziął udziału: Krzysztof Ostrowski.
3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Danuta Winiarska odczytała porządek obrad:
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
9. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za
I półrocze 2009 roku.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu OpiekuoczoLeczniczego za I półrocze 2009 roku.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za I półrocze
2009 roku.
13. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieoskim
a. wspólna polityka rolna – realizacja i zmiany
b. aktualne tendencje w rolnictwie
c. charakterystyka gospodarstw wielkoobszarowych (spółdzielnie produkcyjne,
gospodarstwa indywidualne, dzierżawcy)
d. grupy producenckie
e. działalnośd Spółdzielni Kółek Rolniczych na terenie powiatu.
14. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie.
b) w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego
„Mobilni zawodowo” w latach 2009-2010, w ramach Działania
7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”,
Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
c) w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego
„Kwalifikacje drogą do sukcesu” w latach 2009-2011, w ramach Działania
6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów
pracy w realizacji zadao na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
d) w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kiszkowo.
e) w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kłecko.
f) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Gnieźnie przy ul. Gdaoskiej.
g) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Województwa Wielkopolskiego nieruchomości zabudowanej położonej
w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana 2 stanowiącej własnośd Powiatu Gnieźnieoskiego.
h) w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/235/2008 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Powiat Gnieźnieoski dla Gminy Kiszkowo z przeznaczeniem na
realizację zadania - przebudowa jezdni i chodników położonych w miejscowości
Kiszkowo na ulicach: Szkolnej, Rynek, Kościelna.
i) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/236/2008 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Powiat Gnieźnieoski dla Gminy Niechanowo z przeznaczeniem
na realizację zadania - przebudowa drogi gminnej nr 288009 P – ulica Długa
w miejscowości Niechanowo.
j) w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno –
Charbowo.
k) w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006 r Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P
Witkowo – Wiekowo – granica powiatu słupeckiego-(Powidz).
l) w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2009.
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m) w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieoskiego.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne głosy i informacje.
18. Zamknięcie sesji.
Ponadto Przewodnicząca Danuta Winiarska zaproponowała wprowadzid zmianę
do porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, polegającą na zdjęciu z porządku
w pkt 13 podpunktu c) – charakterystyka gospodarstw wielkoobszarowych (spółdzielnie
produkcyjne, gospodarstwa indywidualne, dzierżawcy).
Pozostałe podpunkty ulegną przesunięciu według dalszej kolejności alfabetycznej.
Dodatkowo Przewodnicząca zaproponowała wprowadzid do punktu 13 dwa nowe
podpunkty, tj. podpunkt e) – informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz podpunkt f)
informacja Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie.
W imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieoskiego autopoprawki do projektów uchwał
ujętych w porządku obrad w pkt 14 tj. podjęcie uchwał podpunkt „k” tj. uchwały w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo –
granica powiatu słupeckiego – (Powidz) oraz w podpunkcie „l” tj. uchwały w sprawie: zmiany
budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2009 złożył p. Dariusz Pilak Wicestarosta
Gnieźnieoski. W stosownych punktach szczegółowo autopoprawki omówią, odpowiednio
pan Jerzy Szczepaoski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz pani Aleksandra
Piątkowska Radom – Skarbnik Powiatu.
W związku z w/w zmianami Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem
proponowanego porządku obrad:
za

23

przeciw

0

wstrzymało się

0

Porządek obrad XLI sesji został przyjęty jednogłośnie ze zmianami.
4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodnicząca poinformowała Radę, iż protokół był dostępny do wglądu w Biurze
Rady, do dnia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł zastrzeżeo w związku, z czym przewodnicząca
poddała pod głosowanie protokół z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
za
23
przeciw

0

wstrzymało się 0

3

Protokół z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty
jednogłośnie.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodnicząca poinformowała Radę, iż protokół był dostępny do wglądu w Biurze
Rady, do dnia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł zastrzeżeo w związku, z czym przewodnicząca
poddała pod głosowanie protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
za
23
przeciw

0

wstrzymało się 0
Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty jednogłośnie.
6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodnicząca poinformowała Radę, iż protokół był dostępny do wglądu w Biurze
Rady, do dnia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł zastrzeżeo w związku, z czym przewodnicząca
poddała pod głosowanie protokół z nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego.
za
23
przeciw

0

wstrzymało się 0
Protokół z nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty
jednogłośnie.
7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodnicząca poinformowała Radę, iż protokół był dostępny do wglądu w Biurze
Rady, do dnia dzisiejszej sesji nikt nie wniósł zastrzeżeo w związku, z czym przewodnicząca
poddała pod głosowanie protokół z nadzwyczajne XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
za
23
przeciw

0

wstrzymało się 0
Protokół z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty
jednogłośnie.
8. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Sprawozdanie przedstawił p. Dariusz Pilak Wicestarosta Gnieźnieoski.
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Przewodnicząca podziękowała Wicestaroście i przeszła do kolejnego punktu sesji.
9. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie Przewodniczącej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za
I półrocze 2009 roku.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2009 roku przedstawił p. Włodzimierz Pilarczyk Dyrektor Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Gnieźnie (sprawozdanie znajduje się w teczce o sygn. BR.0221-18/09).
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca podziękował Panu dyrektorowi i przeszła do
kolejnego punktu sesji.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuoczo Leczniczego za I półrocze 2009 roku.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuoczo-Leczniczego
za I półrocze 2009 roku przedstawił p. Zenon Jóźwiak Dyrektor Zakładu Opiekuoczo Leczniczego w Gnieźnie (sprawozdanie znajduje się w teczce o sygn. BR.0221-18/09).
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca podziękował Panu dyrektorowi i przeszła do
kolejnego punktu sesji.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za I półrocze 2009
roku.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za I półrocze 2009
roku przedstawił p. Dariusz Pilak Wicestarosta Powiatu Gnieźnieoskiego.
Radny Tadeusz Pietrzak zwrócił się do Wicestarosty o podanie kwot jakie wydawane
są rocznie na płatne ogłoszenia w prasie lokalnej min. w „Przemianach” i „Gnieźnieoskim
Tygodniu”.
Pan Dariusz Pilak poinformował iż Zarząd Powiatu w pewnym sensie bierze przykład
z działalności Radnego w stowarzyszeniu, promując działalnośd kierowaną
do mieszkaoców Powiatu. W związku z czym Wicestarosta poinformował, iż wydatki
na promocję w mediach nie są kluczowymi w odniesieniu do całego budżetu powiatu,
natomiast są to formy niezbędne dla powiatu, a trzeba je robid na miarę obecnych
czasów.
Przewodnicząca poprosiła radnego Tadeusza Pietrzaka aby w tej sprawie złożył
w odpowiednim momencie sesji interpelacje.
Radny Wojciech Łącki poinformował Radę iż p. Tadeusz Pietrzak takie samo pytanie zadał
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu
23 września 2009 roku, na którym p. Skarbnik poinformowała iż radny otrzyma takie
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informacje, w związku z powyższym ponawianie tej prośby w tym miejscu przez
p. Pietrzaka jest bezzasadne.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca podziękował Wicestaroście i poinformowała
Radnych o pozytywnej opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o przedstawionej przez Zarząd Powiatu Gnieźnieoskiego informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku (opinia znajduje się w teczce o sygn.
BR.0901-14/09). Przewodnicząca przedstawiła opinie komisji Rady Powiatu odnośnie
sprawozdania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pozytywna opinia Komisji Finansowej.
pozytywna opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.
pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej.
pozytywna opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
pozytywna opinia Komisji Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego
pozytywna opinia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Danuta Winiarska zarządziła 10 minutową przerwę w obradach Rady.
13. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieoskim
a) wspólna polityka rolna – realizacja i zmiany
Informację przedstawiła p. Beata Tamioła Kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie (informacja znajduje się
w teczce o sygn. BR.0221-17/09).
I. Wykaz programów/obszarów zadao realizowanych przez ARiMR
1. Wspólna Polityka Rolna:
Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006,
Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw,
Wspólna Organizacja Rynku Rybnego;
2. Fundusze strukturalne:
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006,
Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006.
3. Pomoc krajowa.
4. System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
Trwa rozpatrywanie wniosków o dopłaty obszarowe, złożonych przez rolników
powiatu gnieźnieoskiego wiosną tego roku. Zauważa się tendencję malejącą w ilości
składanych wniosków. Z roku na rok zmniejsza liczba składanych wniosków o dopłaty
( rok 2004 4012 szt., rok 2009 3830 szt.). Wynika to najprawdopodobniej ze zmiany
struktury agrarnej gospodarstw i powiększania się gospodarstw.
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W roku 2009 powiat gnieźnieoski został wytypowany do metody kontroli złożonych
wniosków tzw. metodą FOTO. Kontrola gospodarstw rolnych wykonywana jest w celu
weryfikacji danych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności
bezpośrednich. Nowa metoda to cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na
podstawie zdjęd lotniczych lub zobrazowao satelitarnych i pomiaru powierzchni
uprawnionej do dopłat na tej podstawie, jak również na podstawie wywiadu
terenowego. Na dzieo 16 września 2009 roku przygotowano do naliczenia 87 %
złożonych wniosków. Już od 16 października br. ARiMR rozpocznie wypłacanie
pieniędzy rolnikom, którzy prowadzą działalnośd na obszarach o trudnych warunkach
gospodarowania lub na terenach górskich (ONW). W Gnieźnie będą to gminy
Trzemeszno, Gniezno i Kiszkowo. Natomiast płatności bezpośrednie Agencja
rozpocznie wypłacad zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 grudnia tego roku.
Przewodnicząca podziękowała p. Beacie Tamiole i przeszła do pytao.
Radny Stanisław Szczepaoski zapytał się czy sołtysi z danej gminy byli informowani
o kontroli składanych wniosków metodą FOTO i kiedy taką informację uzyskali?
Pani Beata Tamioła poinformowała że informacje była podana, odbyły się spotkania
z zainteresowanymi rolnikami i sołtysami w gminach Witkowo, Łubowo i Mieleszyn,
te spotkania odbyły się dwa tygodnie temu.
b) aktualne tendencje w rolnictwie
Informację przedstawił p. Brunon Mikołajczak Kierownik oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu (informacja znajduje się w teczce o sygn. BR.022117/09).
Rynek wieprzowiny.
W 2009 roku, przy braku dopłat do eksportu nieprzetworzonej wieprzowiny i dalszym
spadku produkcji, eksport tego mięsa będzie znacząco mniejszy niż w ub.r.
W okresie pierwszych czterech miesięcy wywóz mięsa zmniejszył się w porównaniu
do tego samego okresu 2008 roku o 31%. Nieco większy jest natomiast eksport
przetworów i żywych zwierząt. IERiGŻ przewiduje, że w roku bieżącym
całkowity wywóz produktów wieprzowych wyniesie 290 tys. t. Tym samym ujemne
saldo obrotów handlu zagranicznego wieprzowiną zwiększy się do 230 tys. [t]
z niecałych 90 tys. t w ub.r. Polska jest jej importerem netto wieprzowiny od
II półrocza 2007 roku i prawdopodobnie pozostanie nim również w najbliższych
latach.
Rynek wołowiny i cielęciny.
Import wołowiny, ze względu na relatywnie mały popyt krajowy i różnice cenowe,
utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. W 2008 roku zmniejszeniu o połowę
uległ przywóz żywego bydła. Znaczący spadek (o jedną trzecią) odnotowano także
w przywozie przetworów wołowych, natomiast przywóz mięsa zwiększył się
do 7,2 tys. t z 6,3 tys. t w roku poprzednim. Według wstępnych danych GUS,
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w 2008 roku łączny przywóz żywca, mięsa i przetworów wołowych
w ekwiwalencie mięsa wyniósł 12 tys. t wobec 18 tys. t w 2007 roku. Spadek
w większej mierze dotyczył krajów trzecich, a w mniejszym stopniu członków Unii,
których udział w polskim imporcie wołowiny zwiększył się w ub.r. do 99% z 72%
w 2007 roku. W 2009 roku do kooca kwietnia przywóz mięsa i przetworów był
zbliżony do zrealizowanego rok wcześniej. Dalszemu zmniejszeniu uległ natomiast
przywóz żywca.
Rynek zbóż w Polsce.
Zamierzenia na sezon 2009/2010 Zmiany w regulacji wspólnotowego rynku zbóż
związanych z procesem reformy WPR (health check) będą wprowadzane
stopniowo, począwszy od sezonu 2009/2010. W tym sezonie, tak jak
i w poprzednich, zakupy ziarna na zapasy interwencyjne mogą byd realizowane od
1 listopada do 31 maja następnego roku. Zostały one jednak ograniczone do zakupu
pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i sorga. Dla kukurydzy i pszenicy durum limit
określono na poziomie zerowym. Cena interwencyjna pozostaje na poziomie
101,31 euro/t, ale może zostad podwyższona lub obniżona w zależności
od faktycznej, jakości kupowanego na zapasy zboża. Jednocześnie cena ta co miesiąc
podlega podwyższeniu o 0,46 euro/t (od 0,46 euro/t w listopadzie do 3,22 euro/t
w maju). Od następnego sezonu (2010/2011) nie będzie realizowany również
skup interwencyjny jęczmienia i sorga (limit zerowy). Zakupami interwencyjnymi
objęta będzie jedynie pszenica zwyczajna. Jej cena do ustalonego dla całej
UE limitu 3 min t wynosid będzie 101,31 euro/t. Po przekroczeniu tego
limitu zakupy odb ywały się będą z zastosowaniem procedury przetargowej, po
cenie nie wyższej niż 101,31 euro/t. Zniesiony zostaje dodatek do ceny
interwencyjnej za ziarno dostarczone do magazynu interwencyjnego
w poszczególnych miesiącach (od 0,46 euro/t w listopadzie do 3,22 euro/t w maju).
Rynek rzepaku.
W sezonie 2009/2010 na krajowym rynku wystąpi niewielka przewaga popytu nad
podażą rzepaku, z uwagi na dalszy wzrost zapotrzebowania rynku na olej
rzepakowy zużywany w produkcji bio-paliw i jednocześnie spadek zbiorów rzepaku.
Krajowa podaż rzepaku (produkcja i zapasy początkowe) nie będzie jednak niższa niż
w sezonie poprzednim. Niższe zbiory zostaną bowiem uzupełnione przez rekordowo
wysokie zapasy tego surowca ze zbiorów roku poprzedniego (ok. 170 tys. t). Krajowa
podaż rzepaku wyniesie, tak jak sezonie poprzednim, ok. 2,1 mlii t. Natomiast
ogólna podaż rzepaku (zasoby krajowe i import), w wyniku prognozowanego
spadku importu (o ok. 60% do ok. 150 tys. t), wyniesie ok. 2,3 min t i będzie o ok. 8%
mniejsza niż w sezonie poprzednim. Przy spodziewanym wzroście krajowego
przerobu rzepaku (o ok. 5% do ok. 2 min t) nastąpi spadek eksportu tego surowca
(o ok. 60% do ok. 100 tys. t), a jego zapasy na koniec sezonu obniżą się do ok. 36 tys. t
i będą pięciokrotnie mniejsze niż przed rokiem.
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Przewodnicząca podziękowała p. Mikołajczakowi i przeszła do kolejnego punktu
posiedzenia.
c) grupy producenckie
Informację przedstawił Zbigniew Stajkowski Wiceprezes Grupy Producenckiej
„Chrobry” (informacja znajduje się w teczce o sygn. BR.0221-17/09).
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpił podział na dwie grupy produktów i tak
na podstawie ustawy z 15 wrzenia 2000 roku są Grupy Producentów Rolnych
związanych z podstawową produkcją rolną (zboża, tuczniki, rzepak, ziemniaki).
Warzywa i owoce są produktami na rzecz, których są rejestrowane Grupy
Producentów Rolnych na podstawie odrębnej ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku.
Z uwagi na powyższy stan prawny producenci warzyw powołali nową firmę pod
nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Chrobry” Sp. z o.o. w Kłecku, która
spełnia wymogi w/w ustawy i z dniem 7 lipca 2006 roku została wpisana do rejestru
Grup Producentów Rolnych. Podstawową produkcją warzyw jest cebula oraz ogórek
gruntowy, który staje się markowym produktem grupy. Wielkośd produkcji wynosi
około 1500 ton ogórków rocznie.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
posiedzenia.
d) działalnośd Spółdzielni Kółek Rolniczych na terenie powiatu
Informację przedstawił p. Edmund Stachowiak Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Gnieźnie (informacja znajduje się w teczce o sygn. BR.0221-17/09).
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gnieźnie swą działalnośd gospodarczą rozpoczęła
01.01.1975 roku. Założycielami tej Spółdzielni były 32 Kółka Rolnicze z terenu Gminy
i Miasta Gniezna. Działalnośd gospodarcza to przede wszystkim świadczenie usług
mechanizacyjnych takich jak: uprawa gleby, rozrzut wapnia i obornika, zbiór traw,
zbiór zbóż i roślin okopowych na rzecz rolników indywidualnych. Od 01.01.1985 r.
tj. od oddania do użytku bazy w Skiereszewie. Spółdzielnia rozszerzyła swoją
działalnośd o naprawę ciągników i maszyn rolniczych, usługi obróbki skrawaniem
i budowlano-montażowe. Do 1990 roku Spółdzielnia zatrudniała średnio 100 osób.
Po roku 1990 nastąpiło gwałtowne załamanie gospodarcze. Upadały lub zostały
zlikwidowane zakłady kooperujące z SKR. Również nastąpił brak zamówieo na usługi
warsztatowe. W związku z tym Spółdzielnia ograniczyła swoją działalnośd,
co spowodowało ograniczenie zatrudnienia. Od 1996 roku Spółdzielnia wydzierżawiła
zbędne pomieszczenia. Powołano do życia nową działalnośd w Spółdzielni
tj. działalnośd handlową. Jest to sprzedaż paliw, olejów i smarów, sznurka do pras,
nawozów mineralnych i pasz oraz części zamiennych do kombajnów, ciągników
i maszyn rolniczych. W powiecie gnieźnieoskim działa 11 Kółek Rolniczych.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
posiedzenia.
e) informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
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Informację przedstawił p. Krzysztof Kosioski Zastępca Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Gnieźnie (informacja znajduje się w teczce o sygn. BR.0221-17/09).
Celem działania Inspekcji Weterynaryjnej jest ochrona zdrowia zwierząt oraz zdrowia
publicznego. Inspekcja realizuje to zadanie przede wszystkim poprzez zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt w szczególności tych, które mogą przenosid się na ludzi
oraz w ramach nadzoru nad bezpieczeostwem żywności pochodzenia zwierzęcego.
Zakres pełnionego nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną jest rozległy i obejmuje
obszar „od pola do stołu”.
W 2008 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie z 19 marca 2008r. w sprawie
wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świo (Dz. U. z 2008r.
Nr 64 poz. 397). Zaplanowano, że program będzie realizowany w latach 2008-2013.
Programem zostały objęte wszystkie zarejestrowane na terenie Polski stada świo.
Na terenie powiatu zwalczanie choroby Aujeszkyego rozpoczęto w czerwcu 2008r.
Program jest realizowany wg zasady szczepienie i eliminacja. Na terenie powiatu
w ARiMR było zarejestrowanych 3055 stad świo. Podczas badao ustalono, że stad jest
2295 w których przebywa 171 590 szt. świo. Program zakłada trzy badania stad
w odstępach 2 do 6 miesięcy. Po przeprowadzeniu I próbko brania stwierdzono 285
ognisk choroby, co stanowiło 12,5% zakażenia wszystkich stad. Obecnie trwa cykl II
i III poboru prób. II próbobranie wykonane jest w 68% a III próbobranie w 46%.
Do kooca sierpnia 2009r. pobrano 54 053 próby krwi we wszystkich trzech badaniach.
W wyniku dotychczasowych badao stwierdzono na terenie powiatu 308 ognisk
choroby. Do tej pory wykupiono za odszkodowaniem 20 stad, w których było 967szt.
Na odszkodowania wydano 208 609zł. Rolnicy z gospodarstw, w których są ogniska
choroby sami zlikwidowali 81 stad sprzedając stado podstawowe (lochy i knury)
i w ten sposób umożliwiając kontynuację badao. Obecnie na terenie powiatu jest 207
ognisk choroby Aujeszkyego, co stanowi 9 % zakażenia stad w powiecie. W kwietniu
2009r. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie wprowadzenia
programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świo (Dz. U. z 2009r. Nr 74 poz. 631).
Zmiany dotyczyły między innymi zniesienia obowiązku tworzenia obszarów
zapowietrzonych o promieniu 1,5 km wokół ogniska choroby. Na rolników nałożono
obowiązek przemieszczania świo tylko ze świadectwem zdrowia. Obowiązek dotyczy
wszystkich zwierząt - świo zdrowych przemieszczanych ze stada do innego stada,
ze stada do rzeźni i z ogniska choroby do rzeźni. W ogniskach choroby prowadzone
są szczepienia świo zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu. Do kooca
sierpnia szczepieniu poddano 34 027szt. świo.
Radny Stanisław Szczepaoski prosił o udzielenie informacji jak wygląda zwrot kosztów
poniesionych przez rolników na badania występowania choroby Aujeszkyego u świo?
Wicestarosta Dariusz Pilak uzupełnił pytanie radnego Stanisława Szczepaoskiego
o pytanie odnośnie czy liczba ognisk w Powiecie wzrasta czy spada, oraz czy środki
przeznaczone na ten cel wystarczają?
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Pan Kosioski wyjaśnił, iż obecnie nie jest prowadzony wykup zagrożonych świo,
a wszelkie zaległości finansowe regulowane są na bieżąco czas oczekiwania
nie powinien byd dłuższy niż parę dni. Jeżeli chodzi o liczbę ognisk utrzymuje się ona
na podobnym poziomie tj. ok. 280.
W związku z brakiem dalszych pytao Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu
posiedzenia.
f) informacja Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie
Informację przedstawił p. Stanisław Borkowski Przewodniczący Związku Spółek
Wodnych w Gnieźnie (informacja znajduje się w teczce o sygn. BR.0221-17/09).
Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie zrzesza na dzieo dzisiejszy 7 podmiotów
gospodarczych (Spółek Wiejskich i Gminnych) obejmujących obszar 25.757,37 ha
gruntów zmeliorowanych, podlegających opłacie w formie składki z 1 ha, ustalanej
corocznie na Walnych Zebraniach Gminnych i Wiejskich Spółkach. Po odbytych
zebraniach i ustaleniu składki z 1 ha, składka w Związku Spółek Wodnych wynosi od
10,00 – 18,00 zł na rok 2009. Ustalono planowany budżet do wykonania w roku 2009
na sumę 584.365,21. W planowanym budżecie uwzględniono konserwację rowów
w ilości 69.00 km. Wykonanie tego planu uzależnione jest od wpływów składek
członkowskich. Ogółem na terenie Związku jest około 600 km rowów, które
wymagają natychmiastowej konserwacji. Największym problemem dla ZSW Gniezno
jest zakrzaczenie i zadrzewienie tych rowów, ponieważ koszty usunięcia drzew
i krzewów są dwukrotnie wyższe niż samo odmulenie rowu. W planowanym budżecie
są uwzględnione też naprawy urządzeo drenarskich wg zgłoszeo członków Spółek
Wodnych. Stanowi to koszt przekraczający połowę budżetu Związku. Istotnym
problemem jest brak środków finansowych potrzebnych na konserwację rowów.
Jest to częściowo spowodowane brakiem aktualizacji właścicieli i hektarów po byłych
PGR-ach. Dlatego Związek Spółek podjął się weryfikacji tychże gruntów. Ustalone
składki nie wystarczają na pokrycie całkowitych kosztów konserwacji dren i rowów.
Ściągalnośd składek za meliorowane grunty od członków Spółek Gminnych i Wiejskich
nadal stanowi trudnośd. Termin opłaty składek za rok 2009 ustalony został na koniec
czerwca. Ściągalnośd składek wynosi 55 % na koniec sierpnia. Nadmieniamy
o znacznej pomocy Starostwa Powiatowego w rozwiązywaniu trudnych spraw
dotyczących Spółek Gminnych i Wiejskich. Spółki Gminne i Wiejskie odczuwają
znaczną pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w postaci dotacji
na konserwację rowów, co stanowi dużą pomoc. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje
prace konserwacyjne rowów melioracyjnych na terenie naszego Powiatu i tak:
w 2008 roku dofinansowanie wynosiło 39.057 zł, a w 2009 roku 35.000 zł.
Stanisław Borkowski, przewodniczący Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie, wręczył
Złote Medale za zasługi dla spółek wodnych przyznane przez Prezesa Zarządu
Krajowego Związku Spółek Wodnych Waldemara Rudowskiego. Złotymi Medalami
zostali wyróżnieni Starosta Gnieźnieoski Krzysztof Ostrowski medal odebrał
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Wicestarosta Dariusz Pilak, członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk oraz Janusz
Winiarski wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.
Radny Wojciech Krawczyk podziękował p. Stanisławowi Borkowskiemu
za wyróżnienie dla Powiatu Gnieźnieoskiego który jako jeden z nielicznych
samorządów w województwie dotuje spółki wodne.
Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska podziękowała p. Borkowskiemu
i zarządziła 15 minutową przerwę w obradach Rady.
14. Podjęcie uchwał
a) w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie. Projekt uchwały przedstawiła p. Małgorzata Cichomska Dyrektor
Wydziału Ochrony Zdrowia.
W związku z koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Gnieźnie do nowych zadao ulega zmianie wewnętrzna struktura
organizacyjna, stanowiąca integralną częśd statutu. Zmiany w wewnętrznej strukturze
organizacyjnej zostały przyjęte Uchwałą Nr 31/2009r. przez Radę Społeczną ZOZ.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji
do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

pozytywnie

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Udział w głosowaniu
wzięło 19 radnych, w tym:
za

19

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/314/2009 została przyjęta jednogłośnie.
b) w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego
„Mobilni zawodowo” w latach 2009-2010, w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uchwały przedstawiła p. Hanna
Nowakowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2010 roku rozpocznie realizację projektu
„Mobilni zawodowo” w ramach Poddziałania 7.2.1 Priorytetu VII PO KL „Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki projektu planowane są na 2010 rok i wyniosą
131 377,70 zł. (udział środków z EFS wynosi 100%). Działania projektu skierowane
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są do 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gnieźnie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób do 25
roku życia, po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji
do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

pozytywnie

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Udział w głosowaniu
wzięło 20 radnych, w tym:
za

20

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/315/2009 została przyjęta jednogłośnie.
c) w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego
„Kwalifikacje drogą do sukcesu” w latach 2009-2011, w ramach Działania
6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów
pracy w realizacji zadao na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uchwały przedstawiła
p. Hanna Nowakowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2009 roku rozpocznie realizację projektu
„Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Poddziałania 6.1.2 Priorytetu VI PO KL
„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadao na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Całkowita wartośd projektu
wynosi 941 176,47 zł. Wartośd projektu na rok 2009 wynosi 109 092,00 zł., na rok
2010 wynosi 394 325,00 zł, natomiast na rok 2011: 437 759,47 zł (udział środków
z EFS w wysokości 85%, udział środków z Funduszu Pracy w wysokości 15%). Działania
projektu skierowane są do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
i mają na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy.
Projekt realizowany będzie poprzez następujące formy wsparcia: kontynuację
dofinansowania zatrudnienia 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych,
zatrudnienie 2 nowych pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego, studia
podyplomowe dla 1 kluczowego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
oraz szkolenia kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
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Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

pozytywnie

W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/316/2009 została przyjęta jednogłośnie.
d) w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kiszkowo. Projekt
uchwały przedstawiła p. Aleksandra Kuźniak Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu.
Jednym z celów strategicznych programu rozwoju kultury fizycznej przyjętego przez
Radę Powiatu Gnieźnieoskiego w powiecie gnieźnieoskim jest połączenie wysiłku
organizacyjnego i finansowego samorządów gminnych i powiatu gnieźnieoskiego.
Podpisanie umowy o pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł dla Gminy Kiszkowo
ma stworzyd szansę wsparcia finansowego ze środków budżetu powiatu dla celów
w zakresie m.in. budowy i modernizacji obiektów sportowych. Gmina Kiszkowo na
okolicznośd przyjętego programu rozwoju kultury fizycznej w powiecie gnieźnieoskim
wystąpiła z wnioskiem o pomoc finansową celem wykonania modernizacji boiska
sportowego w Kiszkowie. Zarząd Powiatu Gnieźnieoskiego uznał za konieczną
realizację przyjętego programu (strategia rozwoju kultury fizycznej).
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/317/2009 została przyjęta jednogłośnie.
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e) w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kłecko. Projekt uchwały
przedstawiła p. Aleksandra Kuźniak Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Jednym z celów strategicznych programu rozwoju kultury fizycznej przyjętego przez
Radę Powiatu Gnieźnieoskiego w powiecie gnieźnieoskim jest połączenie wysiłku
organizacyjnego i finansowego samorządów gminnych i powiatu gnieźnieoskiego.
Podpisanie umowy o pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł dla Gminy Kłecko ma
stworzyd szansę wsparcia finansowego ze środków budżetu powiatu dla celów
w zakresie m.in. budowy i modernizacji obiektów sportowych. Gmina Kłecko
na okolicznośd przyjętego programu rozwoju kultury fizycznej w powiecie
gnieźnieoskim wystąpiła z wnioskiem o pomoc finansową celem wykonania
modernizacji boiska sportowego w Kłecku. Zarząd Powiatu Gnieźnieoskiego uznał
za konieczną realizację przyjętego programu (strategia rozwoju kultury fizycznej).
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/318/2009 została przyjęta jednogłośnie.
f) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Gnieźnie przy ul. Gdaoskiej. Projekt uchwały przedstawił p. Sławomir Macioł
Dyrektor Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Nieruchomośd niezbudowana położona w Gnieźnie przy ul. Gdaoskiej wchodzi
w skład siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. W chwili obecnej to teren
nieużytkowany i zbędny dla potrzeb szkoły, jego zbycie nie będzie miało żadnego
wpływu na bieżące funkcjonowanie szkoły.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
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W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/319/2009 została przyjęta jednogłośnie.
g) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa
Wielkopolskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy
Św. Jana 2 stanowiącej własnośd Powiatu Gnieźnieoskiego. Projekt uchwały
przedstawił p. Sławomir Macioł Dyrektor Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości.
Z dniem 1 września 2009 r. nastąpiła zmiana siedziby Szkoły Podstawowej Nr 14
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie i nieruchomośd
położona w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 2 stała się zbędna na dotychczasowe cele
oświatowe. Powstała idea utworzenia na terenie miasta Gniezna nowej placówki
muzealnej – Muzeum Polonii, która prowadzona i finansowana byłaby ze środków
Województwa Wielkopolskiego. Umiejscowienie muzeum w budynku dawnego
Zakonu Bożogrobowców, w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Św. Jana Chrzciciela,
zyskało aprobatę inicjatorów i decydentów powołania nowej placówki muzealnej.
Powstanie nowej placówki muzealnej o tym charakterze w zasadniczy sposób
zwiększy atrakcyjnośd turystyczną naszego miasta.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/320/2009 została przyjęta jednogłośnie.
h) w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/235/2008 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Powiat Gnieźnieoski dla Gminy Kiszkowo z przeznaczeniem
na realizację zadania - przebudowa jezdni i chodników położonych w miejscowości
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Kiszkowo na ulicach: Szkolnej, Rynek, Kościelna. Projekt uchwały przedstawił p. Jerzy
Szczepaoski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.
Urząd Gminy Kiszkowo pismem nr DR-7040/11/09 z dnia 4 września 2009 roku
poinformował Zarząd Powiatu Gnieźnieoskiego, iż nie będzie realizowad zadania p.n.
„Przebudowa jezdni i chodników na położonych w miejscowości Kiszkowo ulicach
Szkolnej, Rynek i Kościelna” w ramach „Narodowego Programu Dróg Lokalnych 20082011” i rezygnuje z dofinansowania.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/321/2009 została przyjęta jednogłośnie.
i) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/236/2008 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez Powiat Gnieźnieoski dla Gminy Niechanowo z przeznaczeniem
na realizację zadania - przebudowa drogi gminnej nr 288009 P – ulica Długa
w miejscowości Niechanowo. Projekt uchwały przedstawił p. Jerzy Szczepaoski
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.
Urząd Gminy w Niechanowie w piśmie z dnia 7 września 2009 r. poinformował Zarząd
Powiatu Gnieźnieoskiego, iż nie będzie realizował zadania p.n. „Przebudowa drogi
gminnej Nr 288009 P – ul. Długa w miejscowości Niechanowo” w ramach
”Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i rezygnuje
z dofinansowania.
Radny Zbigniew Bręklewicz zadał pytanie czy w przyszłości Gmina Niechanowo
powróci do tej inwestycji w ramach ”Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011”?
Dyrektor Szczepaoski poinformował iż w ramach tego projektu gmina nie może już
ubiegad się o dofinansowanie.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
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Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
W związku z brakiem dalszych pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/322/2009 została przyjęta jednogłośnie.
j) w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno –
Charbowo. Projekt uchwały przedstawił p. Jerzy Szczepaoski Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Gnieźnie.
Podjęcie realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno –
Charbowo uzasadnione jest złym stanem technicznym oraz licznymi wnioskami
mieszkaoców, Wójta Gminy Mieleszyn i Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko.
W bieżącym roku zostaną wykonane podkłady geodezyjne, dokumentacja sygnalizacji
świetlnej i koncepcja przebudowy. Wójt Gminy Mieleszyn i Burmistrz Miasta i Gminy
Kłecko deklarują pomoc finansową w 2010 roku podczas realizacji zadania.
W bieżącym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy w Kłecku
w kwocie 10 000 zł na realizację zadania. PZD wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie
do środków poniesionych w 2010 roku na zadanie w ramach Programu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Komisja Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/323/2009 została przyjęta jednogłośnie.
k) w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006 r Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P
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Witkowo – Wiekowo – granica powiatu słupeckiego-(Powidz). Projekt uchwały
po autopoprawce przedstawił p. Jerzy Szczepaoski Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Gnieźnie.
Rada Powiatu Gnieźnieoskiego dnia 25 września 2006r. podjęła uchwałę
nr XXXVIII/352/2006 o przebudowie drogi nr 2161P Witkowo – Wiekowo – granica
powiatu słupeckiego-(Powidz), którą nowelizowano Uchwałą nr VII/66/2007 z dnia
24 maja 2007 roku, Uchwałą nr XI/129/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku, Uchwałą
nr XVII/172/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 oraz Uchwałą nr XXXV/288/2009 z dnia
26 maja 2009 r. Zmniejszenie wartości inwestycji podyktowane jest rozstrzygnięciem
przetargu na realizację w/w zadania i podpisaniem umowy o dofinansowanie
ze środków UE w ramach programu WRPO. Kwoty finansowania zadania w latach
2009 i 2010 zgodne są z harmonogramem i umową podpisaną z wykonawcą robót
na zadanie: przebudowa drogi nr 2161 P Witkowo – Wiekowo – granica powiatu
słupeckiego -(Powidz).
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały
po autopoprawce.
Komisja Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały po autopoprawce.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, w tym:
za

21

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/324/2009 została przyjęta jednogłośnie.
l) w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2009. Projekt uchwały
po autopoprawce przedstawiła p. Aleksandra Piątkowska – Radom Skarbnik Powiatu.
W uchwale Nr XXIX/256/2008 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia 29 grudnia 2008
roku:
Zmniejsza się dochody:
o kwotę ……………………………………….……….…………...…..............................…...….4 586 795
tj. do kwoty ……………………………………………...................................................106 532 107
Zmniejsza się wydatki:
o kwotę ………………………………….…………............................................................4 586 795
19

tj. do kwoty …………………………………………...…………………………….………..……....116 875 746
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały wraz ze zmianami wprowadzonymi autopoprawką.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały po
autopoprawce.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 20 radnych, w tym:
za

20

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/325/2009 została przyjęta jednogłośnie.
m) w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieoskiego. Projekt uchwały
przedstawiła p. Aleksandra Piątkowska – Radom Skarbnik Powiatu.
Środki finansowe, którymi dysponuje Powiat Gnieźnieoski w 2009 roku
są niewystarczające, aby w pełni pokryd udział własny Powiatu we wszystkich
wydatkach majątkowych. Emisja obligacji zapewni środki niezbędne dla dalszego
rozwoju Powiatu poprzez sfinansowanie występującego deficytu oraz takich
inwestycji jak np. w zakresie oświaty i pomocy społecznej, kultury, sportu i turystyki,
poprawy infrastruktury dróg, rozbudowa i modernizacja budynku Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie przy ulicy Jana Pawła II czy też zakupy i inwestycje w
zakresie służby zdrowia i poprawy bezpieczeostwa publicznego.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały:
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 20 radnych, w tym:
za

20

przeciw

0

wstrzymało się

0

Uchwała Nr XLI/326/2009 została przyjęta jednogłośnie.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Tadeusz Pietrzak złożył trzy interpelacje w sprawie:
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a) przedstawienia terminu budowy parkingu przy Cmentarzu w Gnieźnie na ul. 17
Dywizji Piechoty.
b) przedstawienia kosztów poniesionych przez podatników za płatną promocje Zarządu
Starostwa, a także przedstawienia kosztów poniesionych z tytułu za tzw. podróże
zagraniczne, catering i bankiety, śniadania piątkowe.
c) konsekwencji służbowych wobec pracowników, którzy w godzinach pracy organizują
konferencje prasowe.
Radna Krystyna Żok złożyła interpelacje
bezpieczeostwa pieszych na ulicy Wrzesioskiej.

w sprawie:

rozwiązania problemu

Radny Stanisław Szczepaoski złożył zapytanie w sprawie: ksiąg wieczystych.
Radny Jerzy Imbierowicz zadał pytanie Wicestaroście Dariuszowi Pilakowi w sprawie
remontu ulicy Słowackiego.
Wicestarosta Dariusz Pilak poinformował radnego iż odpowiedź jaka została przekazana
mieszkaocom ulicy Słowackiego przekaże e-mailem radnemu.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodnicząca poinformowała iż do dnia dzisiejszego nie wpłynęły odpowiedzi na trzy
interpelacje radnego Roberta Gawła. Wpłynęła odpowiedź na interpelacje radnego
Tomasza Budasza na prośbę radnych przewodnicząca nie odczytała odpowiedzi
(odpowiedź znajduje się w teczce o sygn. BR.0045-6/09).
Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
17. Wolne głosy i informacje.
W związku z uwagami do działalności Biura Rady oraz Przewodniczącej w sprawie diet
radnych. Przewodnicząca przypomniała zasady wysokości i potrąceo za wypłacane diety.
§ 66 ust. 2 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego, uchwalonego uchwałą Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego Nr XXIV/230/2008 z dnia 23 października 2008r. stanowi, że warunkiem
otrzymania przez radnego należnej diety jest obecnośd na sesjach Rady i posiedzeniach
komisji, których radny jest członkiem.
Zgodnie z § 67 ust.1 nieobecnośd radnego na sesji, która przewidziana jest w planie pracy
Rady powoduje utratę 20 % diety, a w przypadku komisji 10% diety.
Wyjątek od powyższej regulacji prawnej stanowią sesje i komisje zwołane poza planem
pracy Rady, co określa §67 ust.2 statutu z jednym tylko zastrzeżeniem, a mianowicie,
jeżeli absencja radnego w przypadku takich sesji zostanie usprawiedliwiona w ciągu
7 dni nie ma konsekwencji potrącenia diety.
Nie wypełnienie postanowieo §67 ust.2 tj. nie przedłożenie usprawiedliwienia w ciągu
7 dni od odbycia się sesji lub komisji skutkuje potrąceniem diety radnego według zasad
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określonych, jak w przypadku sesji i komisji przewidzianych w planie pracy uchwalonym
przez Radę.
Okolicznością łagodzącą nie są: pobyt w szpitalu, wyjazd służbowy, obowiązki rodzinne
czy też pobyt radnego na urlopie wypoczynkowym.
Przewodniczący, zatem nie może analizowad okoliczności nieobecności radnego na sesji
czy komisji.
Statut przewiduje przywilej dla radnego w postaci usprawiedliwienia, co wiąże się jednak
z warunkiem koniecznym tj. dochowaniem formalności w określonym terminie,
jak stanowi statut w terminie 7 dni.
I tylko kryterium dochowania tej formalności może byd brane pod uwagę w związku z nie
potrącaniem radnemu diety w przypadku jego nieobecności.
Przewodnicząca przedstawiła w formie skróconej radnym treśd pism które wpłynęły
między sesjami, dodatkowo poinformowała iż szczegółowo można się z nimi zapoznad
w Biurze Rady.
Pismo z RIO w Poznaniu w sprawie błędów w uchwale budżetowej, Pani Skarbnik
poinformowała, iż wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte w obecnej zmianie
budżetu Powiatu.
pismo w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Wyszyoskiego 4, spadkobierca
prowadzi rozprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego cofająca dotacje dla parafii
w Trzemesznie na remont dachu.
pismo Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kontroli w Domu Dziecka
w Gnieźnie. Kontrola rozpoczęła się w dniu 31 sierpnia 2009 r.
Pismo komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie z prośbą o dofinansowanie
zakupu samochodu w raz z wyposażeniem.
Wpływają kolejne pisma od Pana Schulza.
Głos Sali zabrał Pan Krzysztof Prudlik.
Pan Prudlik poinformował iż jest przewodniczącym Gminnej spółki wodnej
w Niechanowie, i był przewodniczącym Zarządu spółek wodnych w Gnieźnie, a prawo
spółek wodnych zna dobrze. Pan Prudlik zaznaczył iż przyglądał się z zażenowaniem
dekoracji Pana Wicestarosty, Radnego Wojciecha Krawczyka i Janusza Winiarskiego.
„Na walnym zgromadzeniu spółki wodnej w Niechanowie Pan Dyrektor Winiarski
wymusił częśd uchwały w sprawie wyjścia ze związku spółek wodnych. Pytam się gdzie
jest demokracja, gdzie jest samorządnośd w jakim Świecie my żyjemy, tyle dziękuje
za uwagę”.
Przewodnicząca odczytała dwa pisma sądowe: „Doręczenie prawomocnego orzeczenia
w sprawie ze skargi Krzysztofa Prudlika. Postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu postanawia odrzucid wniosek Krzysztofa Prudlika o rozpoznanie sprawy
na podstawie odpisu skargi i umorzyd postępowanie ze skargi związku spółek wodnych
w Gnieźnie. Uzasadnienie na wezwanie sądu wraz z pismem z dnia 30 kwietnia Starosta
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Gnieźnieoski przekazał skargę z dnia 20 sierpnia której rozpoznania domagał się Krzysztof
Prudlik w związku z przekazaniem skargi skarga została zarejestrowana jako sprawa
ze skargi związku spółek wodnych w Gnieźnie na bezczynnośd Starosty Gnieźnieoskiego
w przedmiocie uchylenia uchwał walnego zgromadzenia gminnej spółki wodnej,
wnioskiem z dnia 25 maja zarząd związku spółek wodnych cofnął skargę z dnia
20 sierpnia ślad za pismem związek spółek wodnych nadesłał dokumenty, Niewinem
czy paostwo pamiętacie interpelacje radnego Zdzisława Kujawy nadesłał dokumenty
wskazujące na umocowanie członków zarządu podpisanych pod wnioskiem o cofnięcie
skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny zwarzył co następuje: Zgodnie z art. art. 161 § 1
pkt 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 - dalej: P.p.s.a.), Sąd wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.
W myśl art. 60 P.p.s.a. skarżący może cofnąd skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd.
Cofnięcie skargi jest niedopuszczalne tylko w przypadkach, gdy zmierza do obejścia
prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą
nieważności.
Mając powyższe na względzie, Sąd, uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne, postanowił
umorzyd postępowanie. Orzeczenie tego rodzaju może zapaśd na posiedzeniu niejawnym
(art. 161 § 2 P.p.s.a.).
Niezależnie, Sąd rozpoznał wniosek K.P. o rozpoznanie sprawy na podstawie odpisu
skargi. Wniosek ten należało odrzucid, ponieważ został on złożony przez osobę
nie umocowaną do reprezentacji Z.S.W. (art. 64 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a.). K.P.
został bowiem wcześniej odwołany ze stanowiska Członka Zarządu. Jako delegat
na Walne Zgromadzenie Członków Z.S.W. nie mógł go reprezentowad w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.
Jest jeszcze jedno postanowienie bo to jest kolejna skarga tu powiem krótko wniosek sąd
odrzucił. Warzmy swoje słowa i szanujmy swój czas. Tyle mam do powiedzenia w tej
sprawie zakaoczam dyskusję”.
18. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i o godzinie 17.30 zamknęła
obrady XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Protokołował
/-/ Mateusz Czornak
Przewodnicząca Rady Powiatu
/-/ Danuta Winiarska

Gniezno, dnia 24 września 2009r.
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