PROTOKÓŁ
z IV sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji
w dniu 27 stycznia 2011 roku
w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie

BR.
1. OTWARCIE SESJI
Otwarcia sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego o godz. 1313 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 26 radnych, co stanowiło niezbędne kworum do rozpoczęcia obrad. Na sesji
nieobecny był radny Rajmund Gąsiorek.
3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady poinformował, iż wraz z zaproszeniem na sesję radni otrzymali
porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III 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: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
b) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
c) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
d) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego na 2011 rok.

e) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
f) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i
Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
g) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeostwa i Porządku
Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
h) w sprawie: powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
i) w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuoczo - Leczniczego w
Gnieźnie.
j) w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący wprowadził zmianę polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Radę Powiatu Gnieźnieoskiego
w Radzie Muzeum Początków Paostwa Polskiego w Gnieźnie, który zaproponował umieścid
w bloku ”Podjęcie uchwał” w podpunkcie k).
Zmiana podyktowana jest pisemnym wnioskiem dyrektora Muzeum Początków Paostwa
Polskiego w Gnieźnie o wyznaczenie osoby reprezentującej Radę Powiatu w Radzie Muzeum
w związku z upływem kadencji Rady, wyjaśnił Przewodniczący Rady.
Kolejną zmianę do porządku obrad zgłosił Starosta Gnieźnieoski – Dariusz Pilak.
Działając na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym Starosta składa Radzie
Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeostwa i Porządku za rok ubiegły w terminie do kooca stycznia.
Wypełniając ustawowy obowiązek Starosta wniósł o uzupełnienie porządku obrad IV sesji
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego o punkt dotyczący „Sprawozdania Starosty Gnieźnieoskiego
z działalności Komisji Bezpieczeostwa i Porządku za rok 2010”, który zaproponował umieścid
w punkcie 6 porządku obrad. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu według dalszej
kolejności.
W dalszej kolejności Starosta w imieniu Zarządu zgłosił dwie autopoprawki do projektów
uchwał:
 w sprawie: powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
oraz
 w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuoczo-Leczniczego w Gnieźnie.

Starosta wyjaśnił, iż autopoprawka podyktowana jest dodaniem do podstawy prawnej obu
projektów uchwał art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
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(t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) odnoszącego się do kadencyjności Rady
Społecznej Zakładu Opiekuoczo-Leczniczego oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej, określonej
w statutach Rad, a nadto konieczności doprecyzowania uzasadnienia wywołania niniejszych
projektów ze względu na upływ kadencji Rad Społecznych, a nie jak wskazano na wygaśnięcie
mandatów radnych niektórych dotychczasowych członków Rad.
W związku z brakiem dalszych propozycji zmian do porządku obrad sesji Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem blokiem wszystkich zgłoszonych zmian do
porządku obrad IV 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

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

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie Starosty Gnieźnieoskiego z działalności Komisji Bezpieczeostwa i
Porządku za rok 2010.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
b) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
c) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
d) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
e) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
f) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i
Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
g) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeostwa i Porządku
Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok.
h) w sprawie: powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
i) w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuoczo - Leczniczego w
Gnieźnie.
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j) w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego.
k) w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Radę Powiatu Gnieźnieoskiego w
Radzie Muzeum Początków Paostwa Polskiego w Gnieźnie.
l) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieoskiego
na lata 2011-2023.
m) w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i informacje.
12. Zamknięcie sesji.
4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z III SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z trzeciej 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 III sesji Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Protokół z III sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty jednomyślnie.
5. 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 2 do protokołu). Starosta
poinformował również o uruchomieniu sztabu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją
podtopieo i przeciwdziałania powodzi w powiecie. Starosta wskazał, że najtrudniejsza
sytuacja była w Gminie Czerniejewo i Kiszkowo. Do Gminy Gniezno na Osiniec została
sprowadzona na kilka dni z zasobów Wojewódzkich specjalna pompa wielkowydajnościowa
aby teren doprowadzid do użyteczności. Starosta powiedział, że w sugestii Gminy będzie
pochylenie się nad tym problemem, aby rozwiązad go skutecznie. Prawdopodobnie trzeba
będzie podjąd działania zmierzające do budowy kolektora. Starosta poinformował również o
stopniowym, racjonalnym programie przeprowadzania poszczególnych wydziałów Starostwa
Powiatowego z budynków mieszczących się na terenie Gniezna, celem zasiedlenia
poszczególnych pięter i części nowego budynku. Na zakooczenie sprawozdania Starosta
poinformował, że Gnieźnieoska Agencja Rozwoju Gospodarczego uzyskała dofinansowanie w
wysokości 2 120 951, 12 zł na zadania związane z realizacją projektu „Bądź przedsiębiorczy-
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pracuj u siebie”. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył gratulacje Prezesowi GARG-u za
pozyskane środki.
Następnie Starosta złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
6. SPRAWOZDANIE STAROSTY GNIEŹNIEOSKIEGO
BEZPIECZEOSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010

Z

DZIAŁALNOŚCI

KOMISJI

Sprawozdanie przedstawił Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieoski (sprawozdanie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu).
7. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Przewodniczący poinformował, że podejmował
przygotowaniami do IV sesji Rady Powiatu.

wszelkie

działania

związane

z

8. PODJĘCIE UCHWAŁ:
Przewodniczący na wstępie poinformował, że plan pracy Rady został opracowany w oparciu
o przedłożone przez Przewodniczących plany pracy komisji. Zwyczajowo sesje będą odbywad
się w ostatni czwartek miesiąca, z przyjęciem godz. 13.00. Plan pracy Rady w miesiącach
lipiec i sierpieo uwzględnia przerwę urlopową. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym
planem pracy przedłożonym do zatwierdzenia Radzie do 31 stycznia każdego roku (§98 ust. 4
oraz §89 ust.1 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego). Komisje stałe Rady opracowały plany
pracy na posiedzeniach w m-cu grudniu. W styczniu plany komisji zostały uzupełnione o
zakres tematyczny właściwy dla danej komisji ze względu na sprawy obligatoryjne,
wymagane ustawowo zamieszczone w planie pracy Rady.
a. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmiany do planu pracy Rady, która polegała
na zmianie terminu sesji w miesiącu czerwcu, z 30 czerwca na 21 czerwca.
Terminy posiedzeo komisji stałych w miesiącu czerwcu zostaną dostosowane do terminu
posiedzenia sesji o czym radni zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym
projektem uchwały z uwzględnieniem zmiany.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
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ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/27/2011 została przyjęta jednomyślnie.
b. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego na 2011 rok
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym
projektem uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/28/2011 została przyjęta jednomyślnie.
c. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym
projektem uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/29/2011 została przyjęta jednomyślnie.
d. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego na 2011 rok
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Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radny

Uchwała Nr IV/30/2011 została przyjęta jednomyślnie.
e. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego na 2011 rok
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedstawionym
projektem uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/31/2011 została przyjęta jednomyślnie.
f. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do projektu uchwały?
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej radny Radosław
Sobkowiak zgłosił, na wniosek radnego Tadeusza Pietrzaka, zmianę terminu posiedzenia
komisji w miesiącu sierpniu z 24.08 na 29.08. Ponadto radny Radosław Sobkowiak
zaproponował zmianę terminu posiedzenia Komisji w miesiącu czerwcu z 29.06 na 20.06.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

przez
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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

Poprawki do planu pracy Komisji zostały przyjęte jednomyślnie.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały, zawierającym zatwierdzone przez Radę poprawki.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/32/2011 została przyjęta jednomyślnie.
g. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego
projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/33/2011 została przyjęta jednomyślnie.
h. w sprawie:
w Gnieźnie

powołania

Rady

Społecznej

Zespołu

Opieki

Zdrowotnej
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Projekt uchwały po autopoprawce przedstawiła pani Anna Krajewska – p.o. dyrektora
Ochrony Zdrowia.

Pani Dyrektor wskazała, że skład Rady Społecznej określa art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. W myśl powołanego przepisu
przewodniczącym Rady jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona, ponadto w skład
tego organu wchodzą: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego oraz pozostali członkowie
wybrani przez Radę Powiatu.
Pani Dyrektor poinformowała, że kandydaci wyrazili zgodę na powołanie do Rady.
W związku z powyższym Pani Dyrektor powiedziała, że proponuje się powoład Radę
Społeczną w następującym składzie:
- Przewodnicząca - Alina Kujawska - Matanda
- Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - Dariusz Wegnerski
- Członek - Marcin Makohooski
- Członek - Rafał Skweres
- Członek - Marek Gotowała
- Członek - Wojciech Jerzakowski
- Członek - Anna Wójcik – Starczewska
- Członek - Edward Załęski
- Członek - Krystyna Żok
- Członek - Ewa Mądra

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego
projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/34/2011 została przyjęta jednomyślnie.
i. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuoczo-Leczniczego w Gnieźnie
Projekt uchwały po autopoprawce przedstawiła pani Anna Krajewska – p.o. dyrektora
Ochrony Zdrowia.
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Przewodniczącym Rady Społecznej jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona, ponadto
w skład tego organu wchodzą: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego oraz pozostali
członkowie wybrani przez Radę Powiatu, poinformowała pani Dyrektor.
Proponuje się n/w skład Rady:
- Przewodniczący - Robert Andrzejewski
- Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - Czesława Jasioska
- Członek - Jerzy Imbierowicz
- Członek - Tomasz Budasz
- Członek - Emilia Dutka
- Członek - Zbigniew Bręklewicz
Przewodniczący Rady poinformował, że kandydujący wyrazili zgodę na powołanie ich do
Rady i zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu
uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/35/2011 została przyjęta jednomyślnie.
j. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
Projekt uchwały przedstawił pan Zdzisław Kujawa, Przewodniczący Rady Powiatu.
Przewodniczący poinformował, że na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieoskiego proponuje
się powoład doraźną komisję statutową, która kompleksowo przeanalizuje wszystkie kwestie
wymagające nowego uregulowania oraz pozwoli na sprawne i rzeczowe dokonanie zmian
niektórych postanowieo Statutu i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów i potrzeb.
W skład Komisji Statutowej będą wchodzid radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
Pierwsze posiedzenie Komisji zostanie zwołane przez Przewodniczącego Rady w terminie 14
dni od dnia podjęcia uchwały. Komisja będzie prowadziła swoje prace według ustalonego
przez nią harmonogramu. Radni, którzy nie będą wchodzid w skład Komisji będą mogli
zgłaszad do Komisji propozycje zmian Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego do dnia 21 lutego
2011 r.
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Ostateczne propozycje zmian Komisja przedłoży Przewodniczącemu Rady do dnia 16 marca
br., aby umożliwid włączenie przedmiotowego projektu uchwały zawierającego zmiany
statutu do porządku obrad sesji wyznaczonej na dzieo 31 marca br, poinformował
Przewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany skład komisji:
1) Dariusz Pilak
2) Zdzisław Kujawa
3) Telesfor Gościniak
4) Radosław Sobkowiak
5) Tadeusz Pietrzak
6) Marek Gotowała
7) Stanisław Szczepaoski
Przewodniczący Rady poinformował, że kandydaci wyrazili zgodę na powołanie do Komisji
Statutowej i zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu
uchwały?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

25 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/36/2011 została przyjęta jednomyślnie.
Przewodniczący poinformował, że pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 4
lutego br., o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

k. projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Radę Powiatu
Gnieźnieoskiego w Radzie Muzeum Początków Paostwa Polskiego w Gnieźnie.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, który poinformował, iż organ jednostki
samorządu terytorialnego wyznacza reprezentanta, który wejdzie w skład Rady Muzeum.
Na reprezentanta Przewodniczący Rady zaproponował osobę Pana Dariusza Pilaka Starostę
Gnieźnieoskiego, który wyraził zgodę na członkostwo w Radzie Muzeum.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego
projektu uchwały?
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

24 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

1 radny

Uchwała Nr IV/37/2011 została przyjęta większością głosów.
l. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieoskiego na lata
2011-2023.
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gnieźnieoskiego na lata 2011-2023 przedstawiła pani Aleksandra Piątkowska-Radom,
Skarbnik Powiatu.
Z uwagi na fakt, iż przepisy w zakresie definiowania przedsięwzięd, a co za tym idzie
ujmowania przedsięwzięcia, umów w tym takie, które dają konsekwencje finansowe dla lat
następnych budzą wątpliwości co do ich stosowania, powoduje to dośd dużo problemów,
powiedziała pani Skarbnik. Zostało opracowane przez radców prawnych Starostwa wspólne
stanowisko, w którym radcy rekomendują zasadnośd wprowadzenia umowy dotyczącej
obsługi telekomunikacyjnej do przedsięwzięd i co za tym idzie zwrócenie się do Regionalnej
Izby Obrachunkowej o odpowiednią w tym zakresie opinię. Pani Skarbnik poinformowała, iż
niniejszy projekt uchwały zawiera zmianę w załączniku nr 3, poza dotychczasowymi
zadaniami, które były w przypadku Powiatu Gnieźnieoskiego związane z realizacją projektów
i programów z udziałem środków unijnych, będą wpisane również umowy, których realizacja
w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Łączna wartośd i limit
zobowiązao będzie wynosił 543 084,00 zł.
Pani skarbnik poinformowała, iż §3 uchwały otrzyma brzmienie:
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązao:
a) związanych z realizacją przedsięwzięd,
b) z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnieo do zaciągania zobowiązao,
o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego
projektu uchwały?
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansowej do przedstawionego
projektu uchwały.
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 24 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

22 radnych

PRZECIW

1 radny

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Radny Robert Gaweł nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr IV/38/2011 została przyjęta większością głosów.
m. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.

Projekt uchwały przedstawiła pani Aleksandra Piątkowska-Radom, Skarbnik Powiatu.
Zmiany, które są przewidziane do wprowadzenia do budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok
2011 obejmują zwiększenie dochodów o kwotę 255 441 zł. Dochody będą wynosiły 118 640
048 zł, z tego dochody bieżące będą wynosiły 114 083 947 zł, natomiast dochody majątkowe
będą wynosiły 4 556 101 zł. Dalej pani Skarbnik poinformowała, że zwiększa się wydatki:
o kwotę 255 441 zł tj. do kwoty 130 254 548 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Paostwa radnych wnosi uwagi do przedstawionego
projektu uchwały?
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansowej do przedstawionego
projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 26 radnych obecnych na sali, w tym:
ZA

26 radnych

PRZECIW

0 radnych

WSTRZYMAŁO SIĘ

0 radnych

Uchwała Nr IV/39/2011 została przyjęta jednomyślnie.
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9. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZGŁOSZONE NA POPRZEDNICH SESJACH.

Przewodniczący poinformował o odpowiedziach na interpelacje:
Radnego Tomasza Budasza w sprawie: procesu certyfikacji w systemie zarządzania
jakością w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
oraz utrzymania, odśnieżania i nadzoru nad podmiotami odpowiedzialnymi za
zimowe utrzymanie dróg Powiatu Gnieźnieoskiego;
Radnego Robert Gawła w sprawie: przyjęcia przez gnieźnieoskie uczelnie wyższe
relegowanych studentów z Białorusi;
Radnego Zbigniewa Bręklewicza w sprawie: okresowego przeprowadzania kontroli
prędkości pojazdów mechanicznych w miejscowości Grotkowo.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu
posiedzenia.
10. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych wnosi zapytanie bądź interpelację?
Interpelację złożyli:
1. Radny Zbigniew Bręklewicz w sprawie:
a. montażu barier ochronnych przy drodze powiatowej wzdłuż „wiaduktu” drogowokolejowego w miejscowości Malczewo-gmina Niechanowo;
b. dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie badao stanu technicznego
opryskiwaczy używanych w rolnictwie.
2. Radny Marcin Makohooski w sprawie: możliwości przekazania środków finansowych
z budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na meliorację rowu we wsi Dalki.
3. Radny Andrzej Kwapich w sprawie: terminu i zakresu wykonania remontu nawierzchni
jezdni drogi powiatowej Witkowo – Małachowo Złych Miejsc – Kołaczkowo do
miejscowości Piaski.
4. Radny Wojciech Jerzakowski w sprawie: wykonania instalacji niskoprądowych w
rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
5. Radny Stanisław Szczepaoski w sprawie: rejonizacji szpitala w Powiecie Gnieźnieoskim.
11. WOLNE GŁOSY I INFORMACJE
Przewodniczący poinformował, że:
1. Do Rady wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego
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przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011. Błąd
pisarski dotyczy wskazania roku 2010 zamiast 2011 w zakresie sfinansowania
deficytu budżetu.
2. Ponadto do Rady wpłynęły uchwały
składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2011r. wyrażające opinie o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego oraz prawidłowości
prognozy kwoty długu Powiatu Gnieźnieoskiego na 2011 rok. Obie opinie w
przedmiocie sprawy są pozytywne.
3. Ponownie skierował sprawę do Komisji Rewizyjnej dotyczącą skargi geodetów
działających na terenie Powiatu Gnieźnieoskiego na Dyrektora Powiatowego Zarządu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie z uwagi na to, że skarga
nie została zbadana pod kątem zasadności wniesionych zarzutów, a projekt uchwały
Komisji Rewizyjnej nie uzyskał akceptacji prawnej.
Termin rozpatrzenia sprawy przez Radę został przedłużony do następnej sesji, która
odbędzie się w miesiącu lutym br.
4. Radni otrzymali zaproszenie Zarządu LUKS „Junior” Różanki oraz Firmy „Jadwiga” w
Różankach do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej
Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody Lubuskiego, który
odbędzie się 13 marca br. o godz. 11.00 w hali sportowej pełnowymiarowej w
Gorzowie Wlkp. Chętnych do wzięcia udziału w turnieju Przewodniczący poprosił o
składanie zgłoszeo do Biura Rady w terminie: do 10 lutego br.
5. Przewodniczący przypomniał, że pierwsze posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie
się 04 lutego br. w siedzibie starostwa.
12. ZAMKNIĘCIE SESJI
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1505 zamknął
obrady IV sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Protokołowała:
/-/ Edyta Rojewska - Homme

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Kujawa

Gniezno, dnia 27 stycznia 2011 r.
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