PROTOKÓŁ NR XVI/10
z III Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji
w dniu 29 grudnia 2010 roku
w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie
BR.0041-16/10
1. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego o godz. 13.10 w Centrum Kultury „Scena
to dziwna” w Gnieźnie dokonał Przewodniczący Rady Zdzisław Kujawa.
Na protokolanta sesji wyznaczono Mateusza Czornaka - 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.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Marii Kocoo Przewodniczącej Rady Miasta
Gniezna, która w imieniu Rady Miasta złożyła życzenia noworoczne Radzie Powiatu.
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 27 radnych, co stanowiło niezbędne kworum do rozpoczęcia obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyznawanych
z budżetu powiatu gnieźnieoskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród
i wyróżnieo dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów
i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gnieźnieoskiego na lata 2011 – 2023.
10. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2011.
a. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c. opinia Komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieoskiego,
d. opinia Komisji Bezpieczeostwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym,
e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f. głosowanie uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieoskiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne głosy i informacje.
15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzid zmianę do porządku obrad, polegającą na
dodaniu w punkcie 7 kolejnego projektu uchwały o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie:
wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, którego mandat wygasł
kandydata z tej samej listy wyborczej.” Pozostałe punkty ulegną przesunięciu według dalszej
kolejności.
Kolejne zmiany zainicjował Starosta Gnieźnieoski Dariusz Pilak, który w imieniu Zarządu
Powiatu Gnieźnieoskiego zgłosił zmianę polegającą na dodaniu do porządku obrad dwóch
projektów uchwał tj.:
1. w punkcie 10 podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego
na rok 2010 po autopoprawce.
2. w punkcie 11 Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2010.
Pozostałe punkty ulegną przesunięciu według dalszej kolejności.
Ponadto Starosta zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieoskiego na lata 2011 – 2023 oraz autopoprawkę do
projektu uchwały w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.
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W związku z brakiem dalszych propozycji zmian do porządku sesji Przewodniczący zarządził
głosowanie blokiem nad przyjęciem wszystkich zgłoszonych zmian.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało

26

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Zmiany do porządku obrad III sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z II 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 II sesji Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych obecnych na sali, w tym:
„za” głosowało

26

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Protokół z II sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty jednogłośnie.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego
międzysesyjnym.

Zarządu

o

pracach

Zarządu

w

okresie

Sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym przedstawił pan Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieoski (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady zgodnie z deklaracją z I sesji zrezygnował z przedstawiania punktu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej.
Przewodniczący poinformował, iż Rada Powiatu Gnieźnieoskiego uchwałą II/8/2010 z dnia 16
grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Krzysztofa Derezioskiego.
Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
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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 tzn: zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy:
 nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku warunkowo umarzający
postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z
oskarżenia publicznego;
 nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę
prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeostwa paostwa z lat
1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze
zmianami).
Pismem z dnia 28 grudnia 2010 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu
Przewodniczący Rady Powiatu poinformowany został, że w związku z wygaśnięciem mandatu
radnego Pan Krzysztofa Derezioskiego następną osobą w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr
15 Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie "WIELKOPOLANIE", która uzyskała kolejno
największą liczbę głosów, jest Pan Edward Załęski, który nie utracił prawa wybieralności i
złożył w tym zakresie stosowne oświadczenie w dniu 28 grudnia 2010 r., wyrażając zgodę na
wstąpienie w miejsce ustępującego radnego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wstąpienia w miejsce
radnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy
wyborczej.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych obecnych na sali, w tym:
„za” głosowało

26

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała nr III/19/2010 podjęta została jednogłośnie.
Wobec powyższego Przewodniczący poprosił Pana Edwarda Załęskiego o odczytanie roty
ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywad obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Paostwa Polskiego, czynid wszystko dla
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegad
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Przewodniczący poinformował także, że
radny według uznania może dopowiedzied słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
Pan Edward Załęski – złożył ślubowanie.
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Przewodniczący Zdzisław Kujawa pogratulował radnemu i przeszedł do kolejnego punktu
sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym, przyznawanych z budżetu powiatu gnieźnieoskiego.
Projekt uchwały Przedstawiła Pani Aleksandra Kuźniak Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury
i Sportu.
W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z
2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami), określającej zasady i tryb przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu,
nastąpiła potrzeba podjęcia nowej uchwały Rady Powiatu Gnieźnieoskiego regulującej
zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,
międzynarodowym lub krajowym, przyznawanych z budżetu powiatu gnieźnieoskiego.
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor i zgłosił uwagi do przedstawionego projektu:
1. dodanie w §3 projektu uchwały dodatkowo przedstawicieli Powiatowej Rady Sportu.
Przewodniczący uzasadnił tą zmianę faktem, iż w Powiatowej Radzie Sportu uczestniczą
przedstawiciele klubów sportowych którzy mają rozeznanie w lokalnym sporcie.
2. w załączniku do uchwały zaproponował w §3 skreślid punkt 6.
Przewodniczący uzasadnił tą zmianę faktem, iż wg. niego sam fakt uczestnictwa w kadrze
narodowej nie jest szczególnym osiągnięciem, a tylko szczególny wkład w sport powinien byd
wynagradzany.
3. rozszerzenie zapisu §14 i §15 o dodanie zapisu mówiącego, iż stypendium może
zostad okresowo wstrzymane lub odebrane w przypadku gdy zawodnik odmówi
reprezentowania barw Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący stwierdził, że zawodnik który otrzymuje pieniądze od Powiatu powinien
reprezentowad Powiat, a w przypadku gdy odmówi można by cofnąd takie stypendium.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marian Pokładecki nie zgodził się z zaproponowanymi
zmianami przez Przewodniczącego. Odnośnie pierwszej zmiany Radny Marian Pokładecki
poinformował, iż nowa ustawa o sporcie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu Powiatowej
Rady Sportu która może powstad bądź nie i w przypadku gdzie poprzednia Rada Sportu
zakooczyła swoją działalnośd dziś nie wiadomo czy nowa Rada powstanie. W drugim punkcie
Wiceprzewodniczący stwierdził, iż w jego opinii zapis o kadrze narodowej powinien zostad,
gdyż dostanie się do kadry narodowej jest już dużym osiągnięciem szczególnie dla
zawodników gier zespołowych, ponadto za każdym razem Komisja stypendialna decyduje czy
taki zawodnik otrzyma stypendium, złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem
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stypendium. Odnośnie trzeciej propozycji Radny stwierdził, iż taka możliwośd już
w regulaminie istnieje w §14 i nie ma potrzeby bardziej uszczegółowiad tego regulaminu.
Radna Anna Wójcik – Starczewska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformowała, iż Komisja pochyliła się już nad przedstawionym projektem przez Zarząd
i zaopiniowała go pozytywnie nie wnosząc uwag do projektu.
Przewodniczący poinformował, iż nie przekonuje go argumentacja Radnego Mariana
Pokładeckiego.
Radny Jerzy Imbierowicz poinformował, iż należy dad szansę pierwotnej wersji projektu, gdyż
zawsze można zmienid ten regulamin w przypadku problemów, i należy przyjąd tą uchwałę
gdyż jest ona już spóźniona i nie należy zamykad możliwości otrzymania stypendium w tym
roku.
Przewodniczący podziękował wszystkim i poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały.
Pierwsza zmiana dodanie w §3 projektu uchwały dodatkowo przedstawicieli Powiatowej
Rady Sportu.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych, w tym:
„za” głosowało

4

„przeciw” głosowało

12

„wstrzymało się” głosowało

11

Poprawka nie została przyjęta.
Druga poprawka w załączniku do projektu uchwały w §3 skreślid punkt 6.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych, w tym:
„za” głosowało

7

„przeciw” głosowało

12

„wstrzymało się” głosowało

8

Poprawka nie została przyjęta.
Trzecia poprawka rozszerzenie zapisu §14 i §15 o dodanie zapisu mówiącego, iż stypendium
może zostad okresowo wstrzymane lub odebrane w przypadku gdy zawodnik odmówi
reprezentowania barw Powiatu Gnieźnieoskiego.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych, w tym:

6

„za” głosowało

7

„przeciw” głosowało

12

„wstrzymało się” głosowało

8

Poprawka nie została przyjęta.
Wobec powyższego Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały bez
poprawek. Przewodniczący Rady przedstawił opinie Komisji do przedstawionego projektu
uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd
Powiatu projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych, w tym:
„za” głosowało

24

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało
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Uchwała Nr III/20/2010 została przyjęta.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród
i wyróżnieo dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów
i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników.
Projekt uchwały Przedstawiła Pani Aleksandra Kuźniak Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i
Sportu.
W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z
2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami), określającej zasady i tryb przyznawania nagród i
wyróżnieo dla wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych
zasłużonych w osiąganiu tych wyników, nastąpiła potrzeba uchwalenia nowej uchwały Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego regulującej zasady i tryb przyznawania, nagród i wyróżnieo dla
wyróżniających się zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych
zasłużonych w osiąganiu tych wyników przyznawanych z budżetu powiatu gnieźnieoskiego.
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor i w związku z brakiem pytao Przewodniczący
Rady przedstawił opinie Komisji do przedstawionego projektu uchwały.
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd
Powiatu projekt uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
25 radnych, w tym:
„za” głosowało

25

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

W głosowaniu udział wzięło

Uchwała Nr III/21/2010 została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady o godz. 13.50 zarządził 10 min. przerwy.
Przewodniczący o godz. 14.00 wznowił obrady.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2010.
Projekt uchwały przedstawiła p. Aleksandra Piątkowska – Radom Skarbnik Powiatu.
Do budżetu Powiatu na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się dochody:
o kwotę……………………………………….………...........................................3 069
tj. do kwoty…………………………………………………….....................118 905 250
Zwiększa się wydatki:
o kwotę………………………………………….………….....................................3 069
tj. do kwoty……………………………………………….……...…….……... 136 141 653
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady przedstawił opinie Komisji Finansowej do
przedstawionego projektu uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
Przewodniczący poddała projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło
25 radnych, w tym:
„za” głosowało

25

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr III/22/2010 została przyjęta.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2010.
Projekt uchwały przedstawiła p. Aleksandra Piątkowska – Radom Skarbnik Powiatu.
Zgodnie z zapisem art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) niezrealizowane kwoty wydatków wygasają
z upływem roku budżetowego.
Rada Powiatu może ustalid wykaz wydatków, do których nie stosuje się w/w przepisu oraz
określid ostateczny termin dokonania wydatków. Łącznie z wykazem wydatków, które nie
wygasają, Rada Powiatu ustala plan finansowy.
W związku z niezrealizowaniem następujących zadao:
1.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”
Zadanie w Planie Rozwoju Lokalnego Nr II 5 Aa/59 Budowa i rozbudowa boisk i hal
sportowych przy placówkach oświatowych Powiatu Gnieźnieoskiego w tym: boisko
sportowe przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przewiduje budowę boiska do piłki ręcznej z
tymczasowym zadaszeniem.
Przyczyną wydłużenia harmonogramu robót były:
– zmiana lokalizacji boiska wymagającego odrębnego projektu oraz jej akceptacji
przez miejskiego konserwatora ochrony zabytków w Gnieźnie – zmiana koncepcji
projektu (wydłużenie hali i wybiegów wymagające dodatkowych nakładów
przygotowawczo produkcyjnych)
– złe warunki atmosferyczne opóźniające roboty
Środki finansowe ujęte w budżecie Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2010 na w/w
zadanie wynoszą 566 857,00 zł. Kwota została pomniejszona o 9 490,55 zł (koszty już
poniesione w 2010 roku), stąd kwota środków niewygasających wynosi 557 367 zł.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA
Ostateczny termin dokonania przydzielonych środków do dnia 30 czerwca 2011 roku

2. Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”
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Zadanie w Planie Rozwoju Lokalnego Nr I 4 Ab/22 Remont pomieszczeo i budynków
oświatowych oraz opiekuoczo wychowawczych w tym: naprawa drogi dojazdowej do
szkoły – podjazd.
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przewiduje dokooczenie naprawy drogi dojazdowej
do szkoły –podjazdu.
Przyczyną wydłużenia harmonogramu robót były:
– umowa z wykonawcą w/ w prac została zawarta w dniu 10 listopada 2010
– złe warunki atmosferyczne opóźniające roboty
Środki finansowe ujęte w budżecie Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2010 na w/w
zadanie wynoszą 8 000,00 zł.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA
Ostateczny termin dokonania przydzielonych środków do dnia 30 czerwca 2011 roku.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady przedstawił opinie Komisji Finansowej do
przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło
25 radnych, w tym:
„za” głosowało

25

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr III/23/2010 została przyjęta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieoskiego na lata 2011 – 2023.
Projekt uchwały przedstawiła p. Aleksandra Piątkowska – Radom Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady przedstawił opinię Komisji Finansowej do
przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
27 radnych, w tym:
„za” głosowało

27

„przeciw” głosowało

0

W głosowaniu udział wzięło

10

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr III/24/2010 została przyjęta.
13. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2011.
a) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
Starosta Dariusz Pilak przedstawił założenia do budżetu Powiatu na rok 2011. Zarząd Powiatu
utrzymał istotne kierunki rozwoju Powiatu Gnieźnieoskiego. Zarząd zabezpieczył pieniądze
na prowadzone już inwestycje przez Powiat. Budżet na nowy rok konstruowany jest już
w oparciu o nowe przepisy, które nie pozwalają na wiele rzeczy. Pierwszym z kierunków
rozwoju będą rozpoczęte inwestycje min. rozbudowa szpitala, rewitalizacja obszarów
powojskowych przy ul. Sobieskiego. Jedną ze słabych stron budżetu jest min. sprawa dróg
gdzie przeznaczone zostanie 900 tyś. złotych, ale w przypadku możliwości pozyskania
środków zewnętrznych Zarząd będzie wnioskował o takie środki. Kolejnym kierunkiem są
projekty promocyjne realizowane przez powiat, które również finansowane są ze środków
zewnętrznych oraz przez Kuratorium Oświaty. Zarząd będzie kontynuował współpracę przy
promocji gospodarczej gmin i Powiatu, współfinansując tak jak w przypadku Gminy
Czerniejewo zakładanie takich stref gospodarczych. Starosta poinformował, iż kolejną sferą
jest funkcjonowanie szkół specjalnych obecnie w powiecie jest ich dużo i pochłaniają one
bardzo dużo pieniędzy, a subwencja oświatowa jest znacznie niższa niż koszty utrzymania.
W związku z czym Wydział Oświaty, Kultury i Sportu i Zarząd przyjrzą się ich działalności.
Zarząd będzie kontynuował finansowanie usuwania azbestu na terenie Powiatu,
kontynuowana będzie współpraca ze spółkami wodnymi przy melioracji. Starosta
poinformował, iż planowany jest dochód budżetu na 2011 rok w wysokości 118 384 607 zł,
czyli mniejszy niż w 2010 r. W 2011 r. kontynuowane będą programy stypendialne z lat
poprzednich.
Przewodniczący podziękował Panu Staroście.
Pani Skarbnik Aleksandra – Piątkowska Radom przedstawiła projekt uchwały po
autopoprawce Zarządu:
Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 118 384 607 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie
113 828 506 zł, dochody majątkowe w kwocie 4 556 101 zł. Wydatki budżetu na 2011 rok w
wysokości 129 999 107 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 113 666 549 zł, wydatki
majątkowe w wysokości 16 332 558 zł. Deficyt budżetu w kwocie 11 614 500 zł zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych
przez Powiat Gnieźnieoski. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14 000 000 zł.
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2 385 500 zł. Określa się limit zobowiązao
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w
kwocie 16 500 000 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego w kwocie 2 500 000 zł.
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Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości .......................................................................................655 118
2. celowe w wysokości.....................................................................................2 376 023
z tego:
a) na nauczanie indywidualne......................................................................350 000
b) na stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży........................................13 500
c) na stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej ....................6 600
d) na stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących
nadzieję na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie...........4 200
e) na stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z
przedmiotów …………………………………………………………………………………………57 720
f) na awans zawodowy nauczycieli..............................................................250 000
g) na doraźne zastępstwa.............................................................................200 000
h) na doposażenie szkół w pomoce naukowe ...............................................10 000
i) na wzrost płac nauczycieli (jednostki oświatowe i placówki opiekuoczo
wychowawcze ..........................................................................................918 630
j) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli……………………...............…….45 509
k) na zarządzanie kryzysowe........................................................................270 000
l) na nagrodę Starosty wg regulaminu wynagradzania............................... 149 864
m) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem
środków z Unii Europejskiej…………………………..……....................100 000
Określa sie sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągad zobowiązania
w wysokości 5 000 000 zł.
Przewodnicząc podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie projektu budżetu..
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu:
1. uchwałą Nr SO-0951/41/7/Ko/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku pozytywnie
zaopiniowała możliwośd sfinansowania deficytu,
2. uchwałą Nr SO-0952/I/56/7/Ko/2010 z dnia 21 grudnia 2010 pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu na rok 2011.
(W/w uchwały dostępne są do wglądu w Biurze Rady Powiatu oraz na stronie
bip.powiat-gniezno.pl).
c) opinie Komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieoskiego,
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Komisja Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
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Komisja Infrastruktury , Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
d) opinia Komisji Bezpieczeostwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a
ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
Przewodniczący poinformował, że Komisja Bezpieczeostwa i Porządku w dniu 26 listopada
2010 r. wyraziła pozytywną opinię do projektu budżetu.
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Marcin Makohooski przedstawił opinię Klubu Radych Prawa i Sprawiedliwości do
przedstawionego projektu budżetu. W opinii Klubu budżet nie odzwierciedla założeo
programowych przedstawianych w kampanii wyborczej. Radny Marcin Makohooski zgłosił
dwie poprawki do projektu budżetu.
1.

Zwiększenie wydatków o kwotę 100 tys. zł. na rozwój bazy materialnej
i działalności Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Źródło
finansowania zmieszenie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia (załącznik nr 3
do protokołu).
Powyższa zmiana wynika z faktu, iż takie stypendium otrzymuje doktorant z Kolegium
Europejskiego a PWSZ zostało pominięte.
2.
Zwiększenie wydatków o kwotę 500 tys. zł. na budowę hali widowiskowo –
sportowej przy ul. Sobieskiego. Źródło finansowania zmniejszenie wydatków
w dziale 750 Administracja Publiczna (załącznik nr 4 do protokołu).
Radny poinformował, iż ta zmiana wynika z zapotrzebowania na taką inwestycję w powiecie.
Radny Telesfor Gościniak w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
poinformował, iż mimo trudnej sytuacji w roku 2011, mniejszego budżetu niż w 2010 r.
wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 14 mln złotych, sprzedaży majątku powiatu
na kwotę ponad 1 mln złotych, niezaplanowanych dochodów ze sprzedaży Mielna, ujęcia
tylko jednego nowego zadania majątkowego, duża kwota przeznaczona na rozbudowę
Starostwa Klub Radych Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze i zagłosuje za budżetem na
rok 2011.
Radny Radosław Sobkowiak w imieniu Klubu Radych Platformy Obywatelskiej poinformował,
iż Klub zdaję sobie sprawę, iż budżet nie jest idealny, dochody są mniejsze niż w roku
ubiegłym. Radny poinformował, iż hala sportowa jest inwestycją kosztowną i ciężką do
realizacji. Środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości w Witkowie i Gnieźnie nie starczą
na pokrycie kosztów hali widowiskowo-sportowej. Należy zastanowid się nad Mielnem i
kosztami jakie ono generuje.
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Radny Stanisław Szczepaoski stwierdził, iż radni PSL poprą budżet, niestety zdaniem radnego
słabo wyglądają kwestie związane z inwestycjami drogowymi i zadowoleniem przyjął
zapewnienia Starosty o poszukiwaniu środków zewnętrznych.
Rady Krzysztof Ostrowski w imieniu radnych Klubu Ziemia Gnieźnieoska i Gniezno XXI
poinformował, iż w poprzedniej kadencji tworzył ten projekt i oczywistym jest, że Klub
poprze ten projekt. Ponadto radny podziękował za utrzymanie tego budżetu przez obecny
Zarząd praktycznie bez zmian, pozostawienie wszystkich poprzednich projektów
edukacyjnych. Krzysztof Ostrowski poinformował, iż była szansa poprzedniej kadencji na
budowę hali sportowej, wystarczyła dobra wola Prezydenta w tej sprawie. Klub nie poprze
poprawki radnych PiS gdyż nie chce uprawiad polityki, a tą sprawą powinien zająd się Zarząd
Powiatu a nie Radni wnioskami zmieniad budżet. Ponadto Radny poinformował, iż w
poprzedniej kadencji również istniała możliwośd sprzedaży Mielna jednakże ze względu na
wrzawę medialną zainteresowany wycofał się z zakupu Mielna.
Starosta Dariusz Pilak odniósł się do wniosków radnych PiS. Obecne przepisy w znaczący
sposób ograniczają obecne działania samorządów i należy zastanowid się nad halą jak ma
funkcjonowad by nie przynosiła strat. Samorządy, które wybudowały takie hale obecnie
ponoszą straty finansowe w związku z ich utrzymaniem. Odnośnie promocji Starosta
poinformował, iż jest to niezbędne działanie powiatu chociażby w szeroko rozumianej
promocji gospodarcze, pieniądze też są niezbędne, aby współfinansowad wspólne projekty z
podmiotami zewnętrznymi.
Wobec braku dalszych wystąpieo Przewodniczący przeszedł do głosowania zgłoszonych
wniosków:
1. Zwiększenie wydatków o kwotę 100 tyś. zł. na rozwój bazy materialnej i działalności
Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Źródło finansowania
zmniejszenie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało

5

„przeciw” głosowało

19

„wstrzymało się” głosowało

2

Wniosek został odrzucony.
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 500 tyś. zł. na budowę hali widowiskowo – sportowej
przy ul. Sobieskiego. Źródło finansowania zmniejszenie wydatków w dziale 750
Administracja Publiczna.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
14

„za” głosowało

5

„przeciw” głosowało

20

„wstrzymało się” głosowało

1

Wniosek został odrzucony.
f) głosowanie uchwały budżetowej.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
26 radnych, w tym:
„za” głosowało

21

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

5

W głosowaniu udział wzięło

Uchwała Nr III/25/2010 została przyjęta.
14. Podjęcie uchwały 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.
Wobec niewystarczających środków budżetowych i niewielkim udziale w nich dochodów
własnych Powiatu konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania, w tym obligacji,
bez których przeprowadzenie inwestycji nie byłoby możliwe.
Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na poprawę infrastruktury dróg powiatowych,
inwestycje w zakresie turystyki, na rozbudowę, remont i modernizację budynku Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie przy ulicy Jana Pawła II 9/10, na adaptacją budynków
pokoszarowych przy ulicy Sobieskiego 20 w Gnieźnie oraz na rozbudowę Szpitala przy ulicy 3
Maja w Gnieźnie.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady przedstawił opinię Komisji do
przedstawionego projektu uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
24 radnych, w tym:
„za” głosowało

W głosowaniu udział wzięło

24

15

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr III/26/2010 została przyjęta.
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący poinformował, iż wpłynęły dwie odpowiedzi na interpelację radnego
Zbigniewa Bręklewicza. Przewodniczący zapytał się czy odczytywad ich treśd, radni poprosili
aby przejśd dalej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Tomasz Budasz zgłosił zapytanie w sprawie:
1. Procesu certyfikacji ISO w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
2. Utrzymanie, odśnieżanie i nadzór nad podmiotami odpowiedzialnymi za zimowe
utrzymanie dróg Powiatu Gnieźnieoskiego.
17. Wolne głosy i informacje.
Przewodniczący poinformował, iż 23 grudnia 2010 r. przekazał do rozpatrzenia Komisji
Rewizyjnej skargę geodetów powiatowych na Dyrektora Powiatowego Zarządu, Geodezji,
Kartografii Katastru i Nieruchomości.
Dnia 17 grudnia br. wpłynęło pismo pana Zdzisława Żurczaka w sprawie operatu
ewidencyjnego działki wnoszącego pismo, które zostało przekazane według właściwości
Geodecie Powiatowemu, celem wszczęcia postępowania w sprawie.
Ponadto Przewodniczący poinformował, iż są jeszcze osoby, które nie złożyły oświadczenia
majątkowego.
Ponadto Przewodniczący zaprosił radnych na spotkanie noworoczne w dniu 11 stycznia
2011r.
18. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 16.00 zamknął obrady III sesji
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
Protokołował:
/-/ Mateusz Czornak
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Kujawa
Gniezno, dnia 29 grudnia 2010 r.
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