PROTOKÓŁ NR XV/10
z II Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji
w dniu 16 grudnia 2010 roku
w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie

BR.0041-15/10
1. OTWARCIE SESJI
Otwarcia sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego o godz. 13.08 w Centrum Kultury „Scena to
dziwna” w Gnieźnie dokonał Przewodniczący Rady Zdzisław Kujawa.
Na protokolanta sesji wyznaczono Edytę Rojewską - Homme - podinspektora Biura Rady
Powiatu.
Przewodniczący Rady przywitał radnych, przybyłych gości, dyrektorów wydziałów Starostwa
i jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieoskiego oraz pozostałych gości, obecnych
na sali obrad.
2. STWIERDZENIE KWORUM
Na podstawie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 27 radnych ustawowego składu Rady na sesję
przybyło 24 radnych, co stanowiło niezbędne kworum do rozpoczęcia obrad. O godzinie
13.11 do radnych obecnych na sesji dołączył radny Krzysztof Ostrowski; o godz. 13.13 radny
Marcin Makohooski.
3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady poinformował, iż wraz z zaproszeniem na sesję radni otrzymali
porządek obrad sesji, do którego Przewodniczący wprowadził zmianę polegającą na dodaniu
w punkcie 8 tj. podjęcie uchwał dodatkowego projektu uchwały w sprawie: wstąpienia
w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, którego mandat wygasł, kandydata z tej
samej listy wyborczej, który zaproponował umieścid w podpunkcie a.
Przewodniczący wyjaśnił, że zmiana podyktowana jest wstąpieniem pana Wojciecha
Michała Jerzakowskiego, który zgodnie z pismem Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 07 grudnia 2010 r. w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Jacka
Kowalskiego uzyskał największą kolejno liczbę głosów w okręgu wyborczym Nr 2 z listy
Nr 1.
Po przyjęciu przez Radę przedmiotowej uchwały nowo wstępujący radny złoży ślubowanie.
Pozostałe podpunkty ulegną przesunięciu według dalszej kolejności alfabetycznej, dodał Pan
Przewodniczący Zdzisław Kujawa.
Ponadto Przewodniczący Rady zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie:
powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, polegającą na uzupełnieniu
projektu uchwały o skład osobowy członków komisji stałych Rady.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza inne zmiany do porządku
obrad ?
Zmianę do porządku obrad zgłosił Starosta Gnieźnieoski – Dariusz Pilak. Zmiana polegała
na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przebudowy drogi powiatowej
nr 2161 P Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego – (Powidz), który pan Starosta
zaproponował umieścid w podpunkcie k. Ponadto Pan Starosta zgłosił autopoprawkę do
projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2010r.
Przed przegłosowaniem zmian do porządku obrad Pan Przewodniczący Rady wniósł o
powołanie spośród radnych Sekretarza obrad, któremu powierzone zostanie zadanie
obliczania wyników głosowania jawnego oraz sprawdzanie kworum na okres IV kadencji
Rady (§33 ust. 3 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego).
Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pani radnej Anny Wójcik-Starczewskiej
na Sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady zapytał radną Annę Wójcik-Starczewską, czy wyraża zgodę na pełnienie
funkcji Sekretarza obrad? Radna wyraziła zgodę na objęcie funkcji Sekretarza obrad na okres
IV kadencji Rady.
Kandydaturę pani radnej Anny Wójcik-Starczewskiej na Sekretarza obrad Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 24 radnych obecnych na sali, w tym.:
ZA

23 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

1 radny

Kandydatura Pani radnej Anny Wójcik-Starczewskiej na Sekretarza Obrad na okres IV
kadencji została przyjęta większością głosów.
W związku z brakiem dalszych propozycji zmian do porządku obrad sesji Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem blokiem wszystkich zgłoszonych zmian do
porządku obrad II sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych
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Zmiany do porządku obrad II sesji zostały przyjęte jednomyślnie.
Porządek obrad po zmianach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu nt. sytuacji społeczno – gospodarczej Powiatu
Gnieźnieoskiego.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Podjęcie uchwał:

a. w sprawie: wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego,
którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej;
b. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego Pana Krzysztofa Derezioskiego;
c. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego i ustalenia ich
składów osobowych;
d. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
z dnia 28 września 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieoskiego;
e. w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
do Komisji Bezpieczeostwa i Porządku;

f. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieoskiego;
g. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie;
h. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XL/236/2002 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej obrotu wyrobami pirotechniki widowiskowej;
i. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własnośd Powiatu
Gnieźnieoskiego służebnością przesyłu;
j. w sprawie: przyjęcia przez Powiat Gnieźnieoski darowizny nieruchomości położonej w
Gnieźnie;
k. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo – granica powiatu
słupeckiego - (Powidz);
l. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2010.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
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4. INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W POZNANIU NT. SYTUACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO
Informację nt. sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu gnieźnieoskiego przedstawiła pani
Dorota Foremska Wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Pani Dyrektor przedstawiła prezentację multimedialną, która stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Pani Dyrektor poinformowała o:
1) specjalizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu:






statystyka krótkookresowa;
Ośrodek Statystyki Miast;
Ośrodek Badania Małych Obszarów;
Wielkopolski Ośrodek Badao Regionalnych;
Ośrodek Banku Danych Makroekonomicznych;

2)
3)
4)
5)

stronie internetowej Urzędu;
samorządach – kluczowych odbiorcach danych statystycznych;
narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkao 2011;
dostępie do danych statystycznych.

Przewodniczący Rady podziękował pani dyrektor za przedstawienie najważniejszych
informacji dot. możliwości pozyskiwania danych i współpracy z Urzędem Statystycznym oraz
za scharakteryzowanie sytuacji społeczno- gospodarczej powiatu.
5. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z I SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z pierwszej sesji Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego był dostępny do wglądu w Biurze Rady, do dzisiaj nikt nie wniósł zastrzeżeo
w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I sesji Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego.
Udział w głosowaniu wzięło 24 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA
PRZECIW

24 radnych
0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ
0 radnych
Protokół z I sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty jednomyślnie.
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6. ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU O PRACACH ZARZĄDU W
OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym przedstawił pan Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieoski (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
7. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższym czasie będzie wnioskował o
wykreślenie w.w punktu ze Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego. Przewodniczący nie może
podejmowad innych działao niż określonych w ustawie i tych, które wynikają z jego
upoważnienia przez Radę. Informacja Przewodniczącego na ilu był spotkaniach jest mało
istotna, uważa pan Przewodniczący.
8. PODJĘCIE UCHWAŁ:
a) projekt uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego,
którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu Gnieźnieoskiego uchwałą Nr I/6/2010
z dnia 1 grudnia 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Jacka Kowalskiego.
Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, na miejsce ustępującego radnego wstępuje kandydat
z tej samej listy w danym okręgu wyborczym, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
Pismem z dnia 07 grudnia br. Komisarz Wyborczy w Poznaniu poinformował
Przewodniczącego Rady Powiatu, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Jacka
Kowalskiego następną osobą w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 1 KW Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów, jest Pan Wojciech Michał
Jerzakowski.
Pan Wojciech Jerzakowski 13 grudnia br. w stosownym oświadczeniu wyraził zgodę na
wstąpienie w miejsce ustępującego radnego, w którym to oświadczeniu poświadczył także,
iż nie utracił prawa wybieralności.
Projekt uchwały przedstawił pan Zdzisław Kujawa Przewodniczący Rady Powiatu.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag projekt uchwały w sprawie: wstąpienia w miejsce radnego Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej
Przewodniczący Rady poddał pod głosownie.
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Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/7/2010 została przyjęta jednomyślnie.
ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ PANA WOJCIECHA MICHAŁA JERZAKOWSKIEGO
Przewodniczący Rady poinformował pana Wojciecha Jerzakowskiego o przedłożonym tekście
ślubowania przygotowanym w oparciu o artykuł 20 ustawy o samorządzie powiatowym.
Po złożeniu roty ślubowania może Pan dopowiedzied zdanie „Tak mi dopomóż Bóg” poinformował Przewodniczący Rady.
Pan Wojciech Michał Jerzakowski złożył ślubowanie.

b) Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego Pana Krzysztofa Derezioskiego

Przewodniczący Rady poinformował, że radny Pan Krzysztof Derezioski został wybrany na
Radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada
2010 r. Jednocześnie zgłosił swoją kandydaturę na Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
i w dniu 5 grudnia 2010 r. w drugiej turze wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta
został wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Trzemeszno. Przepis art. 190 ust. 1 pkt 2b
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego wskutek wyboru na wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Obwieszczenie Paostwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o
zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju,
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. zostało
opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr 230,
poz. 1521.
Ponadto Pan Krzysztof Derezioski w dniu 10 grudnia 2010 r. złożył pismo kierowane do Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego z informacją, iż obejmuje urząd Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno.
Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego w w/w przypadku stwierdza Rada
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w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu,
poinformował Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady odczytał treśd projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego Pana Krzysztofa Derezioskiego Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 26 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

26 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/8/2010 została przyjęta jednomyślnie.

c) Projekt uchwały po autopoprawce w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego i ustalenia ich składów osobowych.

Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Powiatu
Gnieźnieoskiego Rada oprócz Komisji Rewizyjnej powołuje następujące Komisje stałe:






Komisję Finansową
Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
Komisję Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego

Komisja stała składa się z Radnych wybieranych przez Radę w liczbie do siedmiu osób
(§98 ust. 1 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego).
Wyjątek stanowi Komisja Rewizyjna, która składa się z Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 7, reprezentujących wszystkie kluby.
(§71 ust.1 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego).
Przewodniczącego komisji spośród jej członków wybiera Rada, natomiast Zastępcę
Przewodniczącego spośród członków komisji wybierają członkowie komisji na wniosek
Przewodniczącego komisji (§98 ust. 2,3 oraz § 71 ust. 2,3 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego).
Radny może byd członkiem najwyżej dwóch komisji stałych (§11 ust. 2 Statutu Powiatu
Gnieźnieoskiego).
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Przewodniczący odczytał treśd projektu uchwały z propozycją składu osobowego
poszczególnych komisji, który przedstawiał się następująco:

1.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1) Marek Gotowała - Przewodniczący
2) Emilia Dutka - członek
3) Jerzy Imbierowicz - członek
4) Wojciech Jerzakowski - członek
5) Włodzimierz Losik - członek
6) Maciej Łykowski - członek
7) Marcin Makohooski - członek
8) Radosław Sobkowiak - członek
9) Krystyna Żok - członek
2. Komisja Finansowa w składzie:
1) Jan Gorzelaoczyk - Przewodniczący
2) Robert Gaweł - członek
3) Telesfor Gościniak - członek
4) Andrzej Kwapich – członek
5) Ewa Mądra – członek
6) Dariusz Pilak – członek
7) Rafał Skweres – członek
3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
1) Rajmund Gąsiorek - Przewodniczący
2) Zbigniew Bręklewicz - członek
3) Jan Gorzelaoczyk - członek
4) Jerzy Imbierowicz – członek
5) Maciej Łykowski – członek
6) Ewa Mądra – członek
7) Stanisław Szczepaoski – członek
4.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:
1) Anna Wójcik – Starczewska - Przewodnicząca
2) Emilia Dutka - członek
3) Włodzimierz Losik - członek
4) Marian Pokładecki - członek
5) Rafał Skweres – członek
6) Marek Szóstak – członek
7) Krystyna Żok – członek

5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w składzie:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
6.

Radosław Sobkowiak - Przewodniczący
Tomasz Budasz - członek
Telesfor Gościniak - członek
Krzysztof Ostrowski – członek
Tadeusz Pietrzak – członek
Dariusz Pilak – członek
Anna Wójcik – Starczewska – członek
Komisja Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego w składzie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Stanisław Szczepaoski - Przewodniczący
Tomasz Budasz - członek
Zbigniew Bręklewicz - członek
Robert Gaweł - członek
Rajmund Gąsiorek - członek
Wojciech Jerzakowski – członek
Marek Szóstak – członek

Radny Stanisław Szczepaoski nie wyraził zgody na funkcję Przewodniczącego w Komisji
Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Rady prosił o wskazanie innej kandydatury na funkcję Przewodniczącego
w w/w Komisji.
Radny Telesfor Gościniak zaproponował kandydaturę radnego Tomasz Budasza, który wyraził
zgodę na objęcie funkcji.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają inne propozycje zmian?
Głos zabrał radny Krzysztof Ostrowski: zostaliśmy wybrani przez mieszkaoców po to, żeby
pracowad, jednym z takich fundamentów gdzie radny pracuje jest komisja. Jeżeli jest taka
sytuacja, jak to ma miejsce w przypadku radnych Ziemi Gnieźnieoskiej, gdzie praktycznie
uniemożliwiło nam się pracę w drugiej komisji i dla mnie jako Starosty nie znalazło się
miejsce w Komisji Finansowej z doświadczeniem dwóch kadencji, jeżeli dla Roberta Gawła
nie ma miejsca w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, gdzie też był radnym przez trzy kadencje,
nie mamy przedstawiciela w bardzo ważnej Komisji Infrastruktury, to warto by się
zastanowid-nie rodzi to żadnych skutków finansowych, nad zmianą statutu i poszerzeniem
składów osobowych komisji o tych którzy chcą pracowad w komisjach. W przeciwnym
wypadku sesje będą dłuższe. Komisja jest po to żeby dokładnie daną sprawę omówid.
Przewodniczący Rady ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Ostrowskiego
powiedział, że faktycznie należałoby powoład komisję, która dokonała by zmiany statutu.
Następnie głos zabrał radny Marcin Makohooski - dziwna jest sytuacja, kiedy w niektórych
komisjach brakuje członków klubów radnych, gdzie w Komisji Oświaty nie znalazło się żadne
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miejsce. Druga sprawa dotyczy przewodnictwa w Komisjach. Największy Klub opozycji
Prawo i Sprawiedliwośd żadna osoba nie jest brana pod uwagę jeżeli chodzi o
przewodnictwo. Mamy radnych nowych, ale są też radni, którzy byli w poprzednich
kadencjach i mają doświadczenie. Radny nie rozumie jak ma wyglądad ten duch współpracy
skoro na etapie propozycji jest taki wielki problem.

Przewodniczący Rady powiedział, że została ustalona w statucie ograniczona liczba radnych
w komisjach do siedmiu. Zadaniem Przewodniczącego jest aby każdy radny mógł pracowad
przynajmniej w jednej komisji. Koalicja, która bierze odpowiedzialnośd za sprawowanie
władzy w powiecie, chce mied większośd w komisjach i tak to zostało ustawione.
Przewodniczący powiedział, że jeżeli będzie wola rozszerzenia składów komisji, to wówczas
taka możliwośd będzie istniała.
Głos zabrał pan radny Marek Szóstak, który powiedział, w odniesieniu do wypowiedzi
radnego Krzysztofa Ostrowskiego, że cztery lata temu radnemu bardzo zależało na pracach w
Komisji Oświaty, bo uważa się za profesjonalistę w dziedzinie, niestety nie znalazło się dla
niego miejsce. W dalszej części Radny wnioskował o zamknięcie dyskusji. Radny powiedział,
że miejsce do dyskusji nad rozszerzeniem składów będzie wówczas jeżeli zostanie powołana
Komisja Statutowa do zmian w statucie.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały z uwzględnieniem zmian.

Udział w głosowaniu wzięło 26 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

24 radnych

PRZECIW

1 radny

WSTRZYMAŁO SIĘ

1 radny

Uchwała Nr II/9/2010 została przyjęta większością głosów.
d) Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieoskiego
Przewodniczący Rady odczytał treśd projektu uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, iż w związku ze zmianą składu prezydium Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego koniecznym jest na podstawie §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu, wskazanie
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Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, który będzie upoważniony do
wystawiania polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag projekt uchwały w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieoskiego Przewodniczący
poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 26 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

26 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/10/2010 została przyjęta jednomyślnie.
O godzinie 14 02 Przewodniczący Rady ogłosił P R Z E R W Ę – w celu zebrania się komisji:
Finansowej, Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, celem zaopiniowania projektów uchwał, będących przedmiotem
dalszych obrad.
Przewodniczący Rady o godzinie 14 38 wznowił obrady II sesji Rady Powiatu.
e) Projekt uchwały w sprawie: wydelegowania przedstawicieli
Gnieźnieoskiego do Komisji Bezpieczeostwa i Porządku

Rady

Powiatu

Projekt uchwały przedstawił pan Andrzej Klimuk – pełnomocnik ochrony informacji
niejawnych.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Bezpieczeostwa i Porządku
działającej przy Staroście.
Starosta Gnieźnieoski Dariusz Pilak zgłosił kandydaturę radnego Radosława Sobkowiaka do
Komisji Bezpieczeostwa i Porządku.
Radny Telesfor Gościniak zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Imbierowicza do Komisji
Bezpieczeostwa i Porządku.
Przewodniczący Rady zapytał każdego ze wskazanych kandydatów, czy wyraża zgodę na
członkostwo w Komisji Bezpieczeostwa i Porządku działającej przy Staroście. Radny Radosław
Sobkowiak oraz radny Jerzy Imbierowicz wyrazili zgodę.
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W związku z brakiem uwag projekt uchwały w sprawie: wydelegowania przedstawicieli Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego do Komisji Bezpieczeostwa i Porządku Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

23 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

2 radnych

Uchwała Nr II/11/2010 została przyjęta większością głosów.
f) Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieoskiego
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008
roku o pracownikach samorządowych do kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie w
drodze uchwały wynagrodzenia dla Starosty.
Przewodniczący Rady odczytał treśd projektu uchwały.
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansowej do przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag, projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla
Starosty Gnieźnieoskiego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 22 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

16 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

6 radnych

Uchwała Nr II/12/2010 została przyjęta większością głosów.
g) Projekt uchwały w sprawie:
Powiatowego w Gnieźnie

zmiany

Regulaminu

Organizacyjnego

Starostwa

Projekt uchwały przedstawił Dariusz Pilak - Starosta Gnieźnieoski.
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Ze względu na nowy skład Zarządu jest propozycja podporządkowania pomiędzy członków
poszczególnych wydziałów.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu
uchwały?
W związku z brakiem uwag,
projekt uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 23 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

23 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/13/2010 została przyjęta jednomyślnie.
h) Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XL/236/2002 Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej obrotu wyrobami pirotechniki
widowiskowej.
Przewodniczący Rady poinformował, iż 03 grudnia br. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu
Wydział II Postępowania Sądowego zwróciła się z wnioskiem do Rady Powiatu o uchylenie
uchwały Nr XL/236/2002 z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie obrotu wyrobami pirotechniki
widowiskowej z uwagi na istotne naruszenie prawa, polegające na wydaniu przepisów
porządkowych, pomimo że ustawowe wartości prawne nie wymagają ochrony przewidzianej
w tej uchwale, bowiem są chronione przepisami kodeksu wykroczeo. A nadto kwestię
zasadniczych wymagao dla wprowadzonych do obrotu wyrobów pirotechnicznych zawiera
ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego. Uchybieniu podlega również paragraf dotyczący wejścia w życie uchwały.
Przewodniczący poinformował Radę, że przedmiotowe pismo znajduje się do wglądu w
Biurze Rady.
Projekt uchwały przedstawił pana Andrzej Klimuk – pełnomocnik ochrony informacji
niejawnych.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeostwa i Porządku
Publicznego do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
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W związku z brakiem uwag, projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XL/236/2002
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej obrotu wyrobami
pirotechniki widowiskowej Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 22 radnych, w tym:
ZA

22 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/14/2010 została przyjęta jednomyślnie.

i) Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej
własnośd Powiatu Gnieźnieoskiego służebnością przesyłu
Dwa kolejne projekty uchwał przedstawił pan Mirosław Grześkowiak – Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansowej do przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
W związku z brakiem uwag, projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości stanowiącej własnośd Powiatu Gnieźnieoskiego służebnością przesyłu
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 21 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

20 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

1 radny

Uchwała Nr II/15/2010 została przyjęta większością głosów.
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j) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia przez Powiat Gnieźnieoski darowizny
nieruchomości położonej w Gnieźnie

Pradera Galeria Gniezno Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie wyraziła wolę nieodpłatnego
przekazania na rzecz Powiatu Gnieźnieoskiego nieruchomości zabudowanej rondem ul.
Gdaoskiej w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 3/9 na ark. mapy 170 o
pow. 0,16.52 ha.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansowej do przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa Radnych wnosi uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag, projekt uchwały w sprawie: przyjęcia przez Powiat Gnieźnieoski
darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 22 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

22 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/16/2010 została przyjęta jednomyślnie.
k) Projekt uchwały w sprawie: przebudowy drogi powiatowej Nr 2161 P Witkowo –
Wiekowo- granica powiatu słupeckiego – ( Powidz)

Projekt uchwały przedstawił pan Jerzy Szczepaoski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Gnieźnie.
Kwoty zaproponowane w uchwale dostosowują wydatki środków własnych i środków
pochodzących z Unii Europejskiej do złożonego wniosku o dofinansowanie, wyjaśnił pan
Dyrektor.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska do przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodniczący
Rady
przedstawił
do przedstawionego projektu uchwały.

pozytywną

opinię

Komisji

Finansowej

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
W związku z brakiem uwag, projekt uchwały w sprawie: przebudowy drogi powiatowej Nr
2161 P Witkowo – Wiekowo- granica powiatu słupeckiego – ( Powidz) Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 23 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

23 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/17/2010 została przyjęta jednomyślnie.
l) Projekt uchwały po autopoprawce w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego
na rok 2010
Projekt uchwały po autopoprawce przedstawiła pani Aleksandra Piątkowska-Radom Skarbnik
Powiatu.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansowej do przedstawionego
projektu uchwały.
Czy ktoś z Paostwa Radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag, projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu
Gnieźnieoskiego na rok 2010 po autopoprawce Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 23 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

23 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr II/18/2010 została przyjęta jednomyślnie.
9. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Interpelacje dotyczą spraw powiatowej wspólnoty
o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierad krótkie przedstawienie stanu
faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeo pytanie (pytania). Interpelacje
składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Jeżeli interpelacja nie
odpowiada powyższym warunkom Przewodniczący Rady może odmówid przyjęcia
interpelacji §38 ust.4. Zapytania natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów
Powiatu, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytania
formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie sesji.
(§39 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego).
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zapytanie bądź interpelację?
Interpelacje złożył radny Zbigniew Bręklewicz w sprawie:
a. usunięcia przydrożnej, zbędnej roślinności przy drodze powiatowej pomiędzy
miejscowościami: Arcugowo (gm. Niechanowo) a Małachowo (gm. Witkowo) oraz
naprawy „przepustu” pod w/w drogą we wsi Arcugowo-gm. Niechanowo;
b. warunków zimowego utrzymania drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami:
Niechanowo-Nowa Wieś Niechanowska (gm. Niechanowo).
10. WOLNE GŁOSY I INFORMACJE
Przewodniczący poinformował Radę o zawiązaniu się następujących klubów radnych
powiatu:
 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
z Przewodniczącym Radosławem
Sobkowiakiem
 Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Przewodniczącym Telesforem
Gościniakiem
 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwośd z Przewodniczącym Marcinem Makohoosim
 Klub Radnych Ziemia Gnieźnieoska – Gniezno XXI z Przewodniczącym Krzysztofem
Ostrowskim.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji stałych Rady, aby przystąpili
z członkami do sporządzenia planów pracy komisji na przyszły rok, w oparciu o które
przygotowany zostanie plan pracy Rady na rok 2011. Plany winny zostad przedłożone
w Biurze Rady do 5 stycznia przyszłego roku. Do wskazanego terminu można składad także
sugestie do planu pracy Rady, poinformował Przewodniczący. Ponadto Przewodniczący
poinformował, że na 21 i 22 grudnia br. zaplanowane zostały wspólne posiedzenia
wybranych na sesji komisji w związku z pracami nad projektem budżetu na rok 2011. Biuro
Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Komisji Rady poinformuje radnych
o harmonogramie posiedzeo poszczególnych komisji, powiedział Przewodniczący.
Na ręce Przewodniczącego wpłynęło pismo geodetów z powiatu gnieźnieoskiego będące
skargą na dyrektora Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w
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Gnieźnie, w stosunku do którego jest prowadzona analiza prawna w zakresie właściwości
jego rozpatrzenia. W stosownym czasie właściwy do rozpatrzenia podmiot o sprawie
zostanie poinformowany, powiedział Przewodniczący Rady.
Przewodniczący zwrócił się do radnych, którzy nie złożyli jeszcze informacji w zakresie
przetwarzania danych o jej niezwłoczne dostarczenie do Biura Rady.
Przewodniczący przypomniał również o złożeniu oświadczenia majątkowego do 31 grudnia
br.
Na zakooczenie Przewodniczący powiedział, że w związku z tym, że Rada jest na etapie
organizacyjnym, a do tego jest wiele pracy związanej z koocem roku budżetowego, w
grudniu nie będzie spotkania opłatkowego, natomiast 11 stycznia przyszłego roku o godz.
13.00 w auli I LO w Gnieźnie planuje się wraz z Panem Starostą zorganizowanie spotkania
noworocznego.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrad głos?
Głos zabrał radny Robert Gaweł. Radny podziela zdanie Przewodniczącego Rady dot.
nieskładania informacji Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. Do tej pory insygnia używane były w szczególnie uroczystych momentach,
warto było by tą kwestię określid przy zmianie Statutu.
Radny odniósł się do składów osobowych Komisji. Radny powiedział, że był radnym
niezrzeszonym, był członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Radny czuje się w jakiś
sposób pokrzywdzony. Komisja Oświaty w III kadencji potrafiła zdecydowanie wypowiadad
swoje zdanie wbrew stanowisku Zarządu.
Przewodniczący powiedział, że insygnia dodają powagi sytuacji. Zwyczaj nie jest określony
w statucie natomiast sesja Rady jest dla Przewodniczącego odpowiednim momentem i
czasem.
11. ZAMKNIĘCIE SESJI
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1505 zamknął
obrady II sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Protokołowała:
/-/ Edyta Rojewska - Homme

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Kujawa

Gniezno, dnia 16 grudnia 2010 r.
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