Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji
z dnia 30 czerwca 2020 r.
BR.0002.5.2020
Ad. 1 Otwarcie sesji.
Otwarcia XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego o godz. 1210 w trybie zdalny dokonał
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilak.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie
powiatowym, wynika, iż obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad rady powiatu są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej powiatu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z poźn.zm.). Art.15zzx. Pkt 1.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące
jednostek

samorządu

terytorialnego

oraz

działające

kolegialnie

organy:

wykonawcze

w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,
w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych
kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub
inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym
uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie
(zdalny tryb obradowania). Pkt 2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona
do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz
innemu organowi działającemu kolegialnie. Pkt 3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.
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Obrady zaprotokołowała Pani Agnieszka Antczak Inspektor w Biurze Rady. Przewodniczący Rady
przywitał Radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Pana Starostę Piotra Gruszczyńskiego, Panią
Wicestarostę Annę Jung, Pana Mariusza Mądrowskiego i Pana Telesfora Gościniaka, członków
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, dyrektorów jednostek
organizacyjnych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, pozostałych
pracowników oraz media i mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. W sesji nie uczestniczył radny Pan
Jerzy Berlik.

Ad. 2 Stwierdzenie kworum
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 27 radnych ustawowego składu Rady w sesji uczestniczyło
26 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad.
Pan Starosta Piotr Gruszczyński zgłosił zmianę do porządku obrad polegająca na dodaniu
dwóch projektów uchwał w punkcie 9:
1. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na
lata 2020-2031 jako podpunkt d
2. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2020 roku jako
podpunkt e
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: zmianę do porządku obrad zgłoszoną przez Pana
Starostę.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało

22 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

4 radnych

Zmiana porządku obrad została przyjęta.
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Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i nikt z radnych nie
wniósł poprawek do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020 r.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało

25 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

1 radny

Protokół z XXIII sesji został przyjęty.

Ad.5 Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia
20 marca 2020r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i nikt z radnych nie
wniósł poprawek do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIV sesji Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 marca 2020 r.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych, w tym:
„za” głosowało

23 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

2 radny

Protokół z XXIV sesji został przyjęty.
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 13:05.
PRZERWA
Przewodniczący Rady wznowił obrady o godz. 13.30.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia
2020 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i nikt z radnych nie
wniósł poprawek do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXV sesji Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

W głosowaniu udział wzięło: 22 radnych, w tym:
„za” głosowało

22 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

2 radnych

Protokół z XV sesji został przyjęty.

Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu na problemy techniczne, które wystąpiły
na dzisiejszej sesji i brak możliwości prowadzenia dalszej części sesji zgłasza wniosek formalny
o przerwanie sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: wniosek formalny.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych: w tym:
„ZA” głosowało 22 radnych,
„PRZECIW” głosowało 3 radnych
„WSTRZYMAŁO SIĘ” głosował 1 radny
Wniosek został przyjęty.
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II cz. protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji
z dnia 2 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
BR.0002.5.2020
Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 13.40. jako kontynuacja XXVI sesji Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym,
obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
Nagrania obrad rady powiatu, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej powiatu.

Przewodniczący Rady powiedział, że na podstawie listy obecności radnych (lista obecności stanowi
załącznik do protokołu) Przewodniczący Rady stwierdził, że na 27 radnych ustawowego składu Rady
na sesję przybyło 19 radnych. (Nieobecni radni: Pan Jaromir Dziel, Pan Dariusz Igliński). Listy
obecności stanowią załączniki nr 2,3,4 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z faktem, iż dzisiejsze posiedzenie odbywamy
poza budynkiem Starostwa Powiatowego i nie dysponujemy na tej sali urządzeniami
umożliwiającymi automatyczne przeprowadzanie głosowań i liczenie głosów, konieczne będzie
przeprowadzenie głosowań imiennych (par. 61 ust. 2 statutu). Wsparcia w zakresie
przeprowadzania głosowań i liczenia głosów udzielą nam pracownicy Biura Rady, niezależnie od tego
chciałbym zaproponować formalny wybór spośród radnych sekretarza obrad i powierzenie mu
obliczania wyników głosowań. Chodzi o to, abyśmy mieli pewność, że głosy oddane podczas każdego
z głosowań będą zliczone prawidłowo.
Przewodniczący Rady zaproponował na sekretarza Pana radnego Marka Gotowałę.
Pan radny Marek Gotowała wyraził zgodę.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: wybór przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego
sekretarza obrad w osobie Pana Marka Gotowały.
W głosowaniu udział wzięło: 21 radnych, w tym:
„za” głosowało

21 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Sekretarz został wybrany.
Przewodniczący Rady

zgłosił zmianę do porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu

Gnieźnieńskiego, polegającą na usunięciu z porządku obrad w pkt. 9 „Podjęcie uchwał” dwóch
projektów uchwał :
ü podpunktu d projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031
ü

podpunkt e projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Powiatu

Gnieźnieńskiego w 2020 roku
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie: zmianę porządku obrad zgłoszonej przez
Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu udział wzięło: 22 radnych, w tym:
„za” głosowało

22 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Zmiana została przyjęta.
Ad. 7 Raport o stanie powiatu.
a) Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019
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Raport o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 przedstawiła Pani Małgorzata Matczak
Sekretarz Powiatu (Raport o stanie powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
b) Debata nad raportem
Pan radny Marcin Makohoński powiedział, że w „raporcie nie zostały zawarte niektóre
informacje. Jest to dokument szablonowy, który co roku będzie się powtarzał. Raport powinien
zawierać informacje z jakimi problemami boryka się powiat. Dzisiaj gnieźnieński szpital to
budowa prawie na ukończeniu, zostały prawie dwa miesiące. Jak to powiedział ostatnio Pan
Starosta. Jest to instytucja bez dyrektora z 50.000.000 pożyczką i bez wizji, co w nowym budynku
będzie. Wizja jest cząstkowa. Brakuje w powiecie kluczowych projektów, które moglibyśmy
realizować, które byłby autorstwem tego zarządu czy tej rady. Projekt strzelnica został
zainicjowany w zeszłym roku- nie został zrealizowany. Często chwalicie się Państwo pozyskaniem
pieniędzy zewnętrznych, są to pieniądze pozyskanie, które się powiatowi należą. Wątpliwości
budzi również prowadzona polityka kadrowa w Starostowie. Zapowiadana redukcja etatów
kończy się tym, że w wydziałach mamy podwójne stanowiska zastępców dyrektorów albo nie
mamy dyrektorów. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru

i Nieruchomości

w Gnieźnie ma dwóch zastępców, dyrektorów podczas, gdy na następnej sesji jednostka będzie
oddawać swoje zadania do innego wydziału. Wydział Zdrowia brak dyrektorów, za to dwóch
zastępców dyrektora. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tam zostało czy zostanie powołane
stanowisko zastępcy dyrektora. Szukając oszczędności zarząd otwiera worek z pieniędzmi
powołując zastępców dyrektorów- wzmacniamy etaty. Tych oszczędności w etatach jakoś nie
widać, tak samo jak przy Centrum Usług Wspólnych, gdzie również mamy Wydział Edukacji i
Sportu. Poróżnienie pracowników widoczne w premiach dla pracowników. Pracownicy ze
Starostwa nie otrzymują premii czy nagród, a ich koledzy

z geodezji otrzymują je w

sposób podwójny. Rotacja na stanowiskach dyrektorskich. Patrząc na Estede mamy już trzeciego
dyrektora, Wydział Zdrowia nie ma dyrektora. Dużym problemem powiatu jest wizerunek
powiatu, który jest bardzo nadszarpnięty: zdjęcia i materiały, które Państwo publikujecie w
mediach uśmiechniętych dyrektorów i członków zarządu nie zamażą wizerunku świetlicy dzieci z
chmur, której reorganizacja została fatalnie przeprowadzona. Reorganizacja domów dziecka –
władze trzemeszeńskie mają do nas żal, że nie potrafiliśmy

z Nimi rozmawiać na ten

temat. Wizerunek powiatu jeśli chodzi o Rodo i ochrony danych osobowych, które wyciekły w
danych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok, upublicznione zostały pełne adresy
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zamieszkania osób składających oświadczenia, nie panujecie nad ochroną danych osobowych.
Wszystkie przedstawione argumenty i fakty nie pozwalają udzielić wotum zaufania obecnemu
zarządowi powiatu gnieźnieńskiego. Rzeczy, które są pozytywne

to kontynuacja

rozbudowy szpitala, rozbudowa Estede, pozytywne działania urzędu pracy – pomoc
gnieźnieńskim przedsiębiorcom. Nie zostały zabrane zespoły reprezentacyjne powiatu,
realizowane są drobne projekty z poprzedniej kadencji, reintrodukcja kuropatw. Przedstawione
fakty i opinie klubu Prawo i Sprawiedliwość nie pozwalają na to, aby udzielić wotum zaufania
obecnemu zarządowi, Pani Sekretarz dziękuje za przygotowanie raportu o stanie powiatu”.
Pan Starosta Piotr Gruszczyński powiedział, że „sprawa wizji tego szpitala to jest wypowiedź
zdumiewająca, wydawało mi się, że realizujemy wizję poprzedniego zarządu. Bardzo
krytykowałem wizję rozbudowy szpitala. Popiera Pan, że kiedy PIS podejmował decyzję
o rozbudowę tej wizji nie miał. Przeciwko temu protestuję, bo chyba mieliście Państwo jakąś
wizję- my ją zrealizujemy. Nieotwarcie tej strzelnicy nie przyniosło żadnych uchybień finansowych
Starostwu Powiatowemu. Nie mamy tutaj żadnej straty. Inwestycja, którą podjęliście- ESTEDEdo tego projektu będziemy musieli dołożyć około 5 mln złotych. To są skutki, tego, co
podejmowaliście. Chciałbym mieć dzisiaj te 5.000.000 złotych do realizacji na pomysły, które
wypływają z Trzemeszna. Będziemy próbowali z niczego zrobić coś. Biorąc pod uwagę wynik
finansowy za rok 2019 jakie efekty są z tytułu działalności tego zarządu, a propos waszego
budżetu, który realizowaliśmy. Budżet, który od Państwa otrzymaliśmy miał deficyt 3.000.000
złotych. Fenomen tego budżetu polega na tym, że sami go nie poparliście. Z tych 3.000. 000
deficytu myśmy zrobili 7.600.000 nadwyżki. Na jakiej podstawie mówi Pan, że jesteśmy
niegospodarni. Za 3,5 roku, kiedy będziemy się rozliczać z tego co zrobiliśmy będziemy mieli
niewspółmiernie bardziej optymistyczne dane. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie ma swojego kierownika. W PCPRZE jest konkurs na zastępcę
dyrektora dlatego, że Państwo mieliście oczekiwania przy reorganizacji domów dziecka. Nagrodę
dla pracowników- to nie jest stały element dodatkowego wynagrodzenia. To jest kwestia decyzji
Starosty. Uśmiechamy się na zdjęciach, ponieważ my jesteśmy zadowoleni z tego co robimy- z
naszej pracy. Sprawy RODO- dostanie Pani odpowiedź na piśmie lub przeczyta Pani odpowiedź w
mediach. Wychodzicie z założenia, że wszystko co robi ten zarząd musi być torpedowanejesteście ugrupowaniem konfrontacyjnym. To dzięki pracownikom udało nam się odnieść
nieprawdopodobny sukces finansowy, którego do końca się nie spodziewaliśmy. Panie radny
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Marcinie Makohoński postawił mi Pan zarzut, a ten zarząd celebruje wydawanie pieniędzy.
Traktuje to jako komplement. Ja nie prowadzę prywatnej firmy- ja prowadzę samorząd. Bardzo
Was proszę o to, abyście nie przeszkadzali. Na czym polega przeszkadzanie: przychodzi polityk z
PIS-u, który zaczyna mnie szantażować CBA, że buduję ten szpital. Ten, który Wy obiecaliście
ludziom. Ja tego nie obiecywałem. Życie nie kończy się na samorządzie poza godzinami, które
tutaj spędzamy są nasze rodziny. Bądźcie uśmiechnięci i zadowoleni. Moim zadaniem jest
wlewanie w trudnych sytuacjach optymizmu, poradzimy sobie z tym, co dostaliśmy. Dziękuje
Wam za to wsparcie, dzięki Wam możemy dzisiaj zwrócić się do radnych. Zasłużyliśmy sobie na
to absolutorium. Wcześniej mówiono nam, że inwestycja związana ze szpitalem, będzie
kosztować 60.000.000 złotych, dzisiaj wiemy, że będzie to 100.000.000 złotych. Ta inwestycja nie
kończy się tylko na oddaniu tego szpitala. Musimy przejść do następnej fazy, nie wiem czy my to
zrobimy czy nasi następcy. Nasza rolą jest przygotować grunt. Szpital musi zostać scalony. Panie
radny jeśli Pan twierdzi, że dyrekcja szpitala nie ma wizji to Pan sam sobie zaprzeczył, ponieważ
to Państwa wizja jest realizowana. Mówiliście przecież, że to jest Wasz pomysł dotyczący szpitala
zespolonego ale to nieprawda, ponieważ pamiętam kto przyszedł do ówczesnego Pana Starosty
Dariusza Pilaka kto przyszedł

z tą wizją. Proszę nie zawłaszczać sobie pomysłów, które

nie są Waszymi.
Przewodniczący Rady poinformował, że wydziały podlegają Panu staroście, a jednostki mają
swoich dyrektorów. Proszę nie mylić tych kompetencji.
Pan radny Marcin Makohoński powiedział, że nie wie jaki polityk PIS-u Pana szantażuje i przed
kima ma Pan lęki. Jest to daleko niepoważne. Wskazałem szereg pozytywnych rzeczy, które
w powiecie się dzieją. Co do szpitala to nie macie Państwo wizji co dalej za te dwa miesiące.
Podczas wczorajszego spotkania na temat funkcjonowania gnieźnieńskiego szpitala po oddaniu
go, nie potrafiliście odpowiedzieć na pytania co dalej będzie. My jako radni oczekujemy co będzie
z gnieźnieńskim szpitalem. Mam duży żal do Państwa, że nie potrafiliście zrealizować projektu
związanego ze Strzelnicą.

Wspomina Pan o naszym budżecie, którego nie poparliśmy na sesji.

Wówczas zgłaszaliśmy poprawki do budżetu, których nie przyjęliście. Ciągle mówimy

o

kryzysie, braku pieniędzy, a Pan mówi o zakupie samochodu. My w tym nie będziemy brali
udziału. Wielokrotnie o tym co jest dobre mówiliśmy. Nie pozwolimy na żadne złe działaniakrzywdzące dla mieszkańców, dla finansów powiatu i które nie będą dawały możliwości rozwoju.
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Pani radna Natasza Szalaty powiedziała, że nie było mowy o kwocie pożyczki, która została
zaciągnięta. Ile jeszcze zostało do wykorzystania. Głosowaliśmy nad restrukturyzacją jednostki
Dzieci z chmur. Zmieniona świetlica miała zacząć swoją pracę od 1 marca, okres pandemii zmienił
funkcjonowanie. Szkoły funkcjonowały w trybie zdalnym. Czy świetlica działa czy została
wyłączona i zamknięta. Jak to się dzieje, że pracownicy starostwa otwierają swoje firmy,
udzielając w zakresie tych firm swoje usługi, które powinny być wykonywane jako pracownicy
starostwa. Nie można tych samych działań w ramach swojej prywatnej firmy prowadzić. Proszę
o podanie podstawy prawnej, która pozwala na takie działania.
Pan Starosta Piotr Gruszczyński powiedział, że osoba, która szantażuje to jest ta sama osoba,
która przyszła do dyrektor Ogrodowicza i powiedziała, że zostaną odebrane pieniądze z dotacji
przez Wojewodę, padło pytanie za co: odpowiedź padła: za bardzo kręcicie. Czy ja mam wskazać
to nazwisko. Wszystko jest w mediach. Nie czuje pomocy z Państwa strony. Próbujecie
przeszkadzać. Nigdy nie powiedziałem, że Pan Marcin Makohoński mnie szantażuje. Pan Marcin
Makohoński jest bardzo sprawnym radnym. Jeśli Pan tak to zrozumiał to ja Pana publiczne
przepraszam. Wczoraj o godz. 18.00 odbyło się spotkanie w sprawie szpitala. Pan manipuluje
faktami. Ja nie powiedziałem, że nie mamy wizji, powiedziałem, że zbieramy materiały.
Powiedziałem, że jest wizja, że wiemy jakie chcemy podjąć kroki. Ja to wyraźnie podkreślałem.
Powiedziałem, że my nie możemy Państwu teraz tego przedstawić, ponieważ musimy to oprzeć
o kwoty. Jestem żyłą jeśli chodzi o pieniądze, pracownicy na mnie narzekają, ponieważ nie
dostają podwyżek. Tak wstrzymałem podwyżki, co więcej jest jeszcze gorzej. Oni zdecydowanie
więcej pracują, za inne pieniądze niż dostawali za waszej kadencji. Mieliście bardziej swobodny
stosunek co do zaangażowania pracowników w materię jaką pracownicy powinni wykonywać.
Jestem przedstawicielem opinii publicznej. Strzelnica nie jest tematem zamkniętym, my cały czas
prowadzimy rozmowy. Złamaliście wszelkie zasady co do procesu uchwałodawczego, jeślibyśmy
przyjęli waszą poprawkę to złamalibyśmy dyscyplinę finansów publicznych i prawdopodobnie
mnie by tutaj nie było. O tym mówiło też RIO. Pożyczkę zapoczątkowano za Waszej kadencji.
Pożyczka była na poziomie 10.000.000 złotych. Z tej samej instytucji i na podobnych warunkach.
Te 40.000.000 złotych, które my wzięliśmy przeznaczyliśmy je na inwestycje. Nasi poprzednicy
to skonsumowali. Zostało jeszcze 26.000.000 złotych z pożyczki. Mamy czym dysponować, żeby
dokończy tą budowę. Mamy bufor bezpieczeństwa. Nie mam uprzedzeń czy ktoś prowadzi
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własną działalność czy nie. Ja mam pytanie czy jeśli ja wyrażam taką zgodę czy za tym idą większe
obciążenia dla powiatu jeśli tak to ja nie wyrażam zgody.
Pani radna Natasza Szalaty zapytała czy pracownik starostwa może prowadzić taką samą
działalność gospodarczą wynikającą z takich samych obowiązków. Kiedy będzie to prowadził
skoro pracuje w urzędzie od 8 do 15.30 i w ramach tych godzin ma również prowadzić swoją
działalność w placówkach podległych pod starostwo powiatowe. Czy jest to dopuszczalne
prawem i czy mówi o tym, ustawa o samorządzie. Jakie oszczędności Pan starosta chce mi tutaj
podać. Tutaj będzie dwukrotne wynagrodzenie. Kto wspiera świetlicę Dzieci z chmur? Co się
dzieje z tą placówką.
Pan mecenas Marcin Badura powiedział, że nie zna szczegółów sprawy, co do zasady ustawa
o pracownikach samorządowych mówi, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku
urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z
zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione
podejrzenie o stronniczość czy interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikających z ustawy. Niema zakazu łączenia zatrudnienia w starostwie i prowadzenia
działalności. Taki pracownik oczywiście nie może prowadzić działalności gospodarczej, która
pozostawałaby w sprzeczności lub byłaby związana z zajęciami, które wykonuje w ramach
obowiązków pracowniczych jeżeli wywoływałoby to uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub
interesowność. Nie bardzo wiem o jaki konkretnie przypadek chodzi. Jeżeli mamy to samo na
myśli to w tym przypadku trudno mi doszukiwać się stronniczości czy interesowności realizacji
tych zadań. Raczej wynika to z pewnych trudności w centralizacji obsługi podmiotów podległych
czy jednostek organizacyjnych powiatu.
Przewodniczący Rady powiedział, że to rzuca złe światło na radę i proszę o takim przypadku
poinformować Pana starostę.
Pan mecenas Marcin Badura powiedział, że nie jest Mu znany taki przypadek.
Pani Daria Benke zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia powiedziała, że od momentu połączenia
świetlicy z PCPR-em odbyło się 1 spotkanie w marcu, przez pandemie zajęcia się nie odbywały.
Online nie było możliwości prowadzenia zajęć. W związku z reorganizacją domów dziecka, które
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wejdą w strukturę PCPR-u pracujemy nad koncepcją funkcjonowania wszystkich zadań, które za
chwilę będzie realizowało PCPR.
c) Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania
Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilak przedstawił projekt uchwały w sprawie: udzielenia
zarządowi wotum zaufania.
Pan Marcin Badura zgłosił poprawki do projektu uchwały: „zmianę podstawy prawnej ustawy
o samorządzie powiatowym: „ Na podstawie art. 30a ust. 4 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020
r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru,
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) uchwala się, co
następuje”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę do projektu uchwały w sprawie: udzielenia
zarządowi powiatu wotum zaufania.
W głosowaniu udział wzięło: 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

24 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Zmiana do projektu uchwały została przyjęta.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: projekt uchwały w sprawie: udzielenia zarządowi
powiatu wotum zaufania.
W głosowaniu udział wzięło: 24 radnych, w tym:
„za” głosowało
„przeciw” głosowało

17

radnych

7 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Uchwała Nr XXVI/162/2020 została przyjęta.

Ad. 8 Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
a) Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za

2019 rok

Sprawozdanie przedstawiła Pani Aleksandra Piątkowska- Radom. Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 ro protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że opinie Komisji do przedstawionego sprawozdania
z wykonania budżetu są pozytywne.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019

Sprawozdanie finansowe przedstawiła Panik Wiesława Haławska dyrektor Wydziału
Finansów, Główny Księgowy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że opinie komisji do sprawozdania finansowego
są pozytywne.

c) Informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019

Informację przedstawiła Pani Monika Majewska dyrektor Powiatowego Zarządu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
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Pan radny Marcin Makohoński zapytał ile jeszcze zostało do sprzedania działek we
Witkowie.

Pani dyrektor Monika Majewska powiedziała, że do sprzedaży pozostały 22 działki.

d) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 wraz z informacją
o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilak odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

e) Wyjaśnienia

Zarządu

Powiatu

do

uchwały

SO-0954/9/7/Ko/2020

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020
roku w sprawie wyrażenia opinii o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Wyjaśnienia Zarządu przedstawił Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilak.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 15.45 informując, że w przerwie
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przerwa
Wznowienie obrad

Przewodniczący Rady wznowił obrad o godz. 16.30

f) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

Gnieźnieńskiego za 2019 rok

Wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Robert Andrzejewski Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
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g) Uchwała Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu

Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019

Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilak odczytał Uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
h) Dyskusja absolutoryjna

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie absolutorium.

i)

Podjęcie

uchwały

w

sprawie:

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z
informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilak.

Pan mecenas Marcin Badura zgłosił poprawkę do projektu uchwały: „Na podstawie
art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 920), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia,
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań
lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) uchwala się, co następuje”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę do projektu uchwały w sprawie:
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zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacja o stanie mienia Powiatu
Gnieźnieńskiego.

W głosowaniu udział wzięło: 17 radnych, w tym:
„za” głosowało

17 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Zmiana do projektu uchwały została przyjęta.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za
2019 rok wraz z informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego.

W głosowaniu udział wzięło: 17 radnych, w tym:
„za” głosowało

17

radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Uchwała Nr XXVI/163/2020 została przyjęta.
j)

Podjęcie

uchwały

w

sprawie:

udzielenia

absolutorium

Zarządowi

Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Pan Dariusz Pilak.
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Powiatu

Pan mecenas Marcin Badura zgłosił poprawkę do uchwały: „Na podstawie art. 12 pkt
6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2020 r. poz. 920), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia,
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań
lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) uchwala się, co następuje”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: zmianę do projektu uchwały w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok.
W głosowaniu udział wzięło: 17 radnych, w tym:
„za” głosowało

17 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Zmiana do projektu uchwały została przyjęta.

Trzech radnych było stale nieobecnych, a 7 radnych nie powróciło z ogłoszonej przerwy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019
rok.
W głosowaniu udział wzięło: 17 radnych, w tym:
„za” głosowało

17 radnych
17

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Uchwała Nr XXVI/164/2020 została przyjęta.

Pan Starosta Piotr Gruszczyński powiedział, że pierwszy raz chyba w historii powiatu doszło do
jednogłośnego przegłosowania absolutorium dla Zarządu.

Pan Starosta podziękował

merytorycznej opozycji, która doceniła te wysiłki. Pan Starosta podziękował radnym, Pani
Skarbnik Aleksandrze Piątkowskiej- Radom, Głównej Księgowej Pani Wiesławie Haławskiej oraz
Pani Sekretarz Małgorzacie Matczak.

Pani Skarbnik Aleksandra Piątkowska- Radom powiedziała, że dzisiejszy sukces to praca bardzo
wielu osób, moich współpracowników z Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych,

to

współpraca wszystkich wydziałów i współpraca z jednostkami organizacyjnymi. Serdecznie
wszystkim dziękuje.

Ad.9 Podjęcie uchwał:
a) W sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej prze Koalicję Polska Wolna od
5g: stop zagrożeniu zdrowia i życia

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan
Radosław Sobkowiak.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: petycji w
interesie publicznym złożonej prze Koalicję Polska Wolna od 5g: stop zagrożeniu
zdrowia i życia.
W głosowaniu udział wzięło: 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

23 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych
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„wstrzymało się” głosowało

1 radnych

Uchwała Nr XXVI/165/2020 została przyjęta.

b) W sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej przez grupę mieszkańców miasta
Gniezna i gminy Gniezno dotyczącej działań mających na celu zwiększenie
bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A
z ulica Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr
2231P w Goślinowie

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan
Radosław Sobkowiak.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: petycji
w interesie publicznym złożonej przez grupę mieszkańców miasta Gniezna i gminy
Gniezno dotyczącej działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników
ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulica Gdańską

w

Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2231P w Goślinowie

W głosowaniu udział wzięło: 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

24 radnych

„przeciw” głosowało

0 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Uchwała Nr XXVI/166/2020 została przyjęta.

c) W sprawie: petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan
Radosław Sobkowiak.

Pan radny Marcin Makohoński poprosił o zamianę zawartych słów: nie zasługuje na
uwzględnienie na: „nie podlega uwzględnieniu”.

Pan mecenas Marcin Badura powiedział, że jest to sformułowanie dość często
spotykane. Nie było celem obrażenie Pani Sutor.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: wniosek Pana radnego.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

20 radnych

„przeciw” głosowało

1 radnych

„wstrzymało się” głosowało

3 radnych

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: petycji
Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego.

W głosowaniu udział wzięło: 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

23 radnych

„przeciw” głosowało

1 radnych

„wstrzymało się” głosowało

0 radnych

Uchwała Nr XXVI/167/2020 została przyjęta.
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Ad. 10 Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu
w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Pan Starosta Piotr Gruszczyński powiedział, że żadne nagrody nie były przyznane od
starosty. To wojewoda przyznał geodezji nagrody i ja nie mam z tym nic wspólnego.
Druga sprawa, która dotyczyła osoby, która jest na etacie i prowadzi własną działalność
gospodarczą. Udokumentuje to Państwu na najbliższym spotkaniu, na najbliższej sesji
dlaczego podjąłem taká decyzję. Kierowałem się oszczędnościami na rzecz powiatu.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie
międzysesyjnym przedstawił Pan Starosta Piotr Gruszczyński (sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu), sprawozdanie z wykonania uchwał Rady przedstawił Pan
Starosta Piotr Gruszczyński (sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Pan Starosta Piotr Gruszczyński przedstawił sprawozdanie z programu postępowania
ostrożnościowego.

Ad. 11 Interpelacje, zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęły:
- 10 marca br. interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w sprawie: zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Mierzewo, poprzez
przywrócenie organizacji ruchu do sytuacji obowiązującej przed zmianą
- 19 marca br. interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w sprawie: podjęcia
działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejki wąskotorowej
w miejscowości Niechanowo-droga powiatowa, kierunek: Marysin, nowa Wieś
Niechanowska
- 19 marca br. interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza

w sprawie:

pogłębienia i oczyszczenia rowu po obu stronach drogi powiatowej na odcinku od
Potrzymowa w kierunku do Drachowa, gmina Niechanowo
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- 19 marca br. interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza
zamieszczenia

(posadowienia)znaku

drogowego

E-13

„Tablica

w sprawie:
kierunkowa”

„MARYSIN”, na skrzyżowaniu dróg w Niechanowie (sygnalizacja świetlna) w kierunku
Nowa Wieś Niechanowska
- 26 marca br. interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza

w sprawie:

umieszczenia lustra drogowego w pasie drogi powiatowej w miejscowości
Potrzymowo, gm. Niechanowo na zakręcie drogi w kierunku Drachowa
- 26 marca br. interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza

w sprawie:

pobudowania przejścia dla pieszych w miejscowości Potrzymowo, gm. Niechanowo
naprzeciwko świetlicy wiejskiej (przejście na drugą stronę drogi powiatowej)
- 5 maja br. interpelacja-zapytanie radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie: finasowania
oświaty jako zadań własnych
- 5 maja br. interpelacja radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie: podjęcia uchwały w
sprawie połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka w Trzemesznie „Droga
do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
- 5 maja br. interpelacja radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie: Centrum Usług
Wspólnych w Gnieźnie
- 5 maja br. interpelacja radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie: realizacji projektów
unijnych w szkołach podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
- 5 maja br. interpelacja radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie: naprawy uchybień na
boisku przy ul.Pocztowej, wskazanych w protokole pokontrolnym Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
- 5 maja br. zapytanie radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie: publikacji wniosków
radnych oraz protokołów z sesji Rady Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęły:
-31 marca br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: pogłębienia i oczyszczenia rowu po obu stronach drogi powiatowej na odcinku
od Potrzymowa w kierunku do Drachowa.
- 31 marca br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejki
wąskotorowej w miejscowości Niechanowo
- 3 kwietnia br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: zamontowania lustra drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych
nr 2225P i 2227P w miejscowości Potrzymowo, gm. Niechanowo
- 3 kwietnia br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: wykonania przejścia dla pieszych, naprzeciwko świetlicy wiejskiej w
miejscowości Potrzymowo, gm. Niechanowo
- 3 kwietnia br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Mierzewo
- 10 kwietnia br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: możliwości ustawienia tablicy kierunkowej E-13 w rejonie skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 260 z drogą powiatową nr 2228P w m. Niechanowo
- 12 maja br. odpowiedź na interpelację radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie:
subwencji oświatowej w odniesieniu do dzieci umieszczonych w domach dziecka
- 18 maja br. odpowiedź na interpelację radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie:
publikacji wniosków radnych oraz protokołów z sesji Rady Powiatu w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
- 19 maja br. odpowiedź na interpelację radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie:
naprawy uchybień na boisku przy ul. Pocztowej, wskazanych w protokole
pokontrolnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
- 19 maja br. odpowiedź na interpelację radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie:
realizacji projektów unijnych w szkołach podległych pod Starostwo Powiatowe w
Gnieźnie
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- 19 maja br. odpowiedź na interpelację radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie:
Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie
- 19 maja br. odpowiedź na interpelację radnej Pani Nataszy Szalaty w sprawie:
finasowania oświaty jako zadań własnych
- 23 czerwca br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: wykonania przejścia dla pieszych, w miejscowości Potrzymowo naprzeciwko
świetlicy wiejskiej w pasie drogi powiatowej nr 2227P, gm. Niechanowo
- 23 czerwca br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: umieszczenia lustra drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2227P w
miejscowości Potrzymowo, na zakręcie w kierunku m.Drachowo
- 23 czerwca br. odpowiedź na interpelację radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza w
sprawie: zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2221P i
2163P w miejscowości Mierzewo

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęły:
- 2 kwietnia br. wpłynęła petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia
- 16 kwietnia br. wpłynęła uchwała Nr SO-0954/9/7/Ko/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 roku wyrażającą
opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego sprawozdaniu z
wykonania budżetu powiatu za 2019 rok

- 6 maja br. pismo RP III WOS.035.3.2020 z Prokuratury Rejonowej w Poznaniu Wydział
III Organizacyjno-Sądowy, Dział Postępowania Sądowego

z prośbą o przesłanie

Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XIX/110/2019 z dnia 28 listopada 2019r,
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków w roku
2020 wraz z jej uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami
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- 11 maja br. wpłynęła petycja mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno dotycząca
działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także
skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie, poprzez wydanie
uchwały popierającej w/w inicjatywę
- 1 czerwca br. wpłynęło pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków

informujące o przyznaniu dotacji w kwocie

348.455,03 zł w ramach budżetu na 2020 rok dla parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Jana Chrzciciela w Czerniejewie
- 2 czerwca br. wpłynęła petycja Pani R.S w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego
- 8 czerwca br. wpłynęło stanowisko Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w
sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności po
dokonanych w roku 2019 zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 15 czerwca br. wpłynęła Uchwała Nr I/2020 Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku
o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok
- 17 czerwca br. wpłynęła Uchwała Nr SO-0955/35/7/Ko/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019
- 17 czerwca br. wpłynęło pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departamentu Ochrony Zabytków

informujące o przyznaniu dotacji w kwocie

230.000,00 zł w ramach budżetu na 2020 rok dla parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Michała Archanioła w Gnieźnie
- 17 czerwca br. wpłynęło pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków informujące o przyznaniu dotacji w kwocie 50.000,00
zł w ramach budżetu na 2020 rok dla parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba
Apostoła w Niechanowie
- 17 czerwca br. wpłynęło pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków informujące o przyznaniu dotacji w kwocie
100.000,00 zł w ramach budżetu na 2020 rok Panu Sz.F przeznaczonej na pokrycie
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kosztów zadania pn.”Gniezno-dwór drewniany Walewskich i Kochanowskich z Miłonic
(XVIII w):remont ścian i ganku (etap III)”
- 17 czerwca br. wpłynęło pismo z

Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych

przekazujące sprawozdanie z realizacji działań ostrożnościowych w ramach Programu
Postępowania Ostrożnościowego za miesiąc kwiecień 2020 roku

- 23 czerwca br. wpłynęło pismo z

Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych

przekazujące sprawozdanie z realizacji działań ostrożnościowych w ramach Programu
Postępowania Ostrożnościowego za miesiąc maj 2020 roku

- 25 czerwca br. wpłynęło pismo z Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych z prośbą o
przekazanie sprawozdań z realizacji działań ostrożnościowych w ramach Programu
Postępowania Ostrożnościowego za miesiąc kwiecień oraz maj 2020roku Szanownym
Radnym, oraz informujące o sposobie przedstawiania wskazanych sprawozdań z
realizacji działań PPO podczas sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach
Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

- 25 czerwca br. wpłynęło sprostowanie do petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

- 29 czerwca br. wpłynęło pismo z Gminy Trzemeszno kierowane na ręce Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego z prośbą o udzielenie
pomocy finansowej lub wskazania źródeł jej pozyskania, celem wsparcia zadania
inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjnousługowego budynku-Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej
Straży Pożarnej i świetlicą o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego
oraz punkt informacyjny wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu,
zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastruktura techniczna’ w Trzemesznie,
powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.
- na dzień 8 lipca br. na godz.10.00 planuję zwołanie sesji tzw. porządkującej,
zawierającej blok tematyczny z zaplanowanych sesji w okresie marzec-czerwiec.
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Przewodniczący Rady podziękował: sekretarzowi obrad Panu Markowi Gotowale za
sprawne przeprowadzenie głosowań., dyrektorowi I LO, wszystkim pracownikom
technicznym liceum, pracownikom Biura Rady

Ad. 14 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1857 Przewodniczący Rady Pan
Dariusz Pilak zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji i
poprosił zebranych o powstanie i odśpiewanie Roty.
Dziennik konferencji wraz z elektronicznymi wynikami przeprowadzonych głosowań
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Pilak

Protokołowała:
Agnieszka Antczak

Inspektor w Biurze Rady
Gniezno, 30 czerwca i 02 lipca 2020r.
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