Protokół z VIII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji
w dniu 28 kwietnia 2011 roku w Centrum Kultury „Scena to dziwna”
w Gnieźnie
BR.0002.5.2011
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 (listy obecności stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu).
2. Stwierdzenie kworum.
Na podstawie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 3 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 Rady przedstawił następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gnieźnie za 2010 rok.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieoskiego do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;

10.
11.
12.
13.

b) w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własnośd Powiatu Gnieźnieoskiego w dzierżawę.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Wolne głosy i informacje.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu zgłosił uzupełnienie do porządku obrad polegające na dodaniu
dodatkowego projektu uchwały w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego Panu Wiesławowi Zyk, który zaproponował umieścid w punkcie
9 podpunkcie c).
W związku z brakiem dalszych propozycji zmian do porządku sesji Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej zmiany.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało

26

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Zmiana do porządku obrad VIII sesji została przyjęta jednogłośnie.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z VI 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 VI 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 VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty jednogłośnie.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego był dostępny do wglądu w Biurze Rady. Do dzisiaj nikt nie wniósł zastrzeżeo

2

w związku, z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z nadzwyczajnej VII 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 nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty
jednogłośnie.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego
międzysesyjnym.

Zarządu

o

pracach

Zarządu

w

okresie

Sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał rady
przedstawił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieoski (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do
protokołu).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady poinformował, że prowadził czynności w zakresie przygotowania VIII
sesji Rady Powiatu.
8. Informacja z działalności
Powiatowego
o Niepełnosprawności w Gnieźnie za 2010 rok.

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

Informację z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Gnieźnie za 2010 rok przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Pani Anna
Krajewska – p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Zdrowia.
Zespół pracuje na Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania
o Niepełnosprawności – tworzymy bazę danych dot. niepełnosprawności. Do Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpływają wnioski o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
W roku 2010 wpłynęło ogółem 3 818 wniosków, z tego:
3 149 wniosków od osób powyżej 16 roku życia o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
669 wniosków dotyczących osób do 16 roku życia o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności.
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Osoby powyżej 16 roku życia złożyły wnioski w celu:
– zasiłku pielęgnacyjnego – 1.129
– odpowiedniego zatrudnienia - 859
– korzystania z systemu środowiskowego wsparcia - 456
– konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 194
– korzystania z karty parkingowej - 181
– inne (zmiana stanu zdrowia) - 274
Wnioski dla osób poniżej 16 roku życia były złożone w celu:
– zasiłku pielęgnacyjnego - 626
– zasiłku stałego - 37
– inne (zmiana stanu zdrowia) - 6
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie w roku 2010 wydał
3506 orzeczeo:
2 860 o stopniu niepełnosprawności
646 o niepełnosprawności
w tym:
2 651 orzeczeo z określeniem stopnia niepełnosprawności.
69 orzeczeo o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
140 orzeczeo o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.
527 orzeczeo o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
115 orzeczeo o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
4 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności.
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Osoby powyżej 16 roku życia mogą posiadad znaczny, umiarkowany lub lekki stopieo
niepełnosprawności.
W roku 2010 wydano 978 orzeczeo o stopniu lekkim
893 orzeczenia o stopniu umiarkowanym
780 orzeczeo o stopniu znacznym.
Uwzględniając wiek osób, którym zostały wydane orzeczenia należy stwierdzid, że najwięcej 1 246 orzeczenia otrzymały osoby z przedziału wiekowego 41-60 lat, w następnej kolejności
809 orzeczenia osoby powyżej 60 roku życia, 304 orzeczenia osoby między 16, a 25 rokiem
życia i 292 orzeczeo osoby od 26 do 40 lat.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje w pełni stojące przed
nim zadania. Zauważamy wzrost wydawanych orzeczeo, a przyczyn tego należy upatrywad w
zmianie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i konieczności posiadania orzeczenia
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o stopniu niepełnosprawności w celu uzyskania wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego bądź innych
świadczeo zgodnie z powołaną wyżej ustawą. Powodów wzrostu ilości wydawanych orzeczeo
należy też upatrywad w wymaganiach rynku pracy.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu w 2010 roku wyniosły ogółem
286 161,00 zł. z dotacji wojewody. Średni koszt wydania orzeczenia wyniósł 82,24 zł.
Posiedzenia składów orzekających odbywały się 127 razy (średnio 10,6 razy w miesiącu). Jest
to bardzo duża ilośd w stosunku do innych zespołów działających na terenie naszego
województwa. W związku z tym, że dotacje dzielone są wg wielkości powiatu a nie ilości
wydawanych orzeczeo, po pierwszym półroczu wystąpiły trudności finansowe. Spowodowało
to około miesięczną przerwę w wydawaniu orzeczeo. Skutkiem tego było wydłużenie czasu
oczekiwania na rozpatrzenie sprawy.
Pracą Zespołu kieruje Przewodnicząca. W roku 2010 zatrudnione w pełnym wymiarze godzin
były 4 osoby, z 13 osobami podpisane były umowy cywilnoprawne. Wśród lekarzy w roku
ubiegłym było: 3 internistów, 1 psychiatra, 1 pediatra, 1 ortopeda. Wśród specjalistów:
2 pedagogów, 1 psycholog, 2 doradców zawodowych, 2 pracowników socjalnych. Wszyscy
orzecznicy posiadają niezbędne kwalifikacje, odbyli obowiązkowe szkolenia i uzyskali
uprawnienia do orzekania w Powiatowym Zespole.
Radny Rajmund Gąsiorek zadał pytanie: „Czy na ok. 140 tyś. mieszkaoców wiadomo ile jest
osób niepełnosprawnych?”
Pan Dyrektor poinformowała, że od początku istnienia składu orzekającego wydano ponad
21 tyś. orzeczeo o stopniu niepełnosprawności. Jednakże częśd orzeczeo wydawana jest na
czas określony, także niektórzy mieszkaocy składali kilkakrotnie wnioski.
W związku z brakiem dalszych pytao Przewodniczący Zdzisław Kujawa podziękował Pani
Dyrektor i przeszedł do kolejnego punktu sesji.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieoskiego do Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Wielkopolski w Poznaniu
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Cichomska – Sekretarz Powiatu.
Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały Nr XXV/142/2000 Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia 30.11.2000 r. o przystąpieniu Powiatu Gnieźnieoskiego do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu.
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Pismem nr SGiPW/105/2011 z dnia 04.04.2011r. Przewodniczący SGiPW zwrócił się z prośbą
o udział w obradach Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski. Statut Stowarzyszenia wymaga, aby jego członek był reprezentowany przez
delegata powiatu oraz zastępcę.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych, w tym:
„za” głosowało

27

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr VIII/65/2011 została przyjęta jednogłośnie.
b) w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własnośd Powiatu Gnieźnieoskiego w dzierżawę.
Projekt uchwały przedstawił Pan Mirosław Grześkowiak – Zastępca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.
Nieruchomośd zabudowana w Mielnie od kilku lat nie posiada bezpośredniego zarządcy.
Przeprowadzone przetargi na zbycie nieruchomości zakooczyły się wynikiem negatywnym.
Pogarszający się stan techniczny zabudowao, w tym samego pałacu, wymaga wykonania
odwrotnych remontów i modernizacji, na które w chwili obecnej brak środków finansowych.
Dodatkowo występują znaczne koszty stałe związane z pilnowaniem i zabezpieczeniem
obiektu.
Wybór dzierżawcy nastąpi w drodze przeprowadzonego przetargu pisemnego ofertowego
ograniczonego, do którego przystąpid będą mogły osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje
pożytku publicznego, które prowadzą działalnośd: charytatywną, opiekuoczą, leczniczą,
kulturalną, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, turystyczną,
sportową. Kryteria oceny oferty ustali Zarząd Powiatu.
Radny Krzysztof Ostrowski zadał pytanie, „Jakie kryteria oceny zostały przyjęte w przetargu?”
Pan Mirosław Grześkowiak poinformował, że są to:
– Wysokośd miesięczna czynszu dzierżawy netto – do 40 pkt.
– Rodzaj prowadzonej działalności statutowej – do 10 pkt.
– Proponowany okres dzierżawy – do 10 pkt.
– Proponowana przez dzierżawcę wysokośd nakładów modernizacyjno-remontowych na
nieruchomości – do 40 pkt.
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W związku z brakiem dalszych pytao Przewodniczący Rady przedstawił opinię Komisji
do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło
27 radnych, w tym:
„za” głosowało

26

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

1

Uchwała Nr VIII/66/2011 została przyjęta większością głosów.
c) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieoskiego Panu
Wiesławowi Zyk.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu.
Kapituła Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieoskiego w dniu 18 kwietnia 2011 r.
podjęła decyzję o zaproponowaniu Radzie Powiatu Gnieźnieoskiego przyznania „Godła
Promocyjnego” Panu Wiesławowi Zyk. Wypełniając postanowienia §2 ust. 1 Regulaminu
„Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieoskiego stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXVII/219/2005 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie
ustanowienia „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieoskiego. Godło nadaje Rada
Powiatu Gnieźnieoskiego w drodze uchwały. Szczegółowe uzasadnienie kandydatury zawiera
wniosek, złożony przez Przewodniczącego Rady Powiatu, który to wniosek Kapituła
rozpatrzyła w dniu 18 kwietnia 2011 r., wydając w tej sprawie pozytywną opinię.
Przewodniczący odczytał uzasadnienie do wniosku o odznaczenie Pana Wiesława Zyk
„Godłem Promocyjnym” Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 27 radnych, w tym:
„za” głosowało

27

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0
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Uchwała Nr VIII/67/2011 została przyjęta jednogłośnie.
W związku z brakiem dalszych projektów uchwał Przewodniczący przeszedł do kolejnego
punktu sesji.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Marcin Makohooski zwrócił się z wnioskiem aby materiały na posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu przekazywad również radnym z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Ponadto radny Marcin Makohooski zgłosił zapytanie w sprawie: asystentów i doradców
pracujących przy Staroście Powiatu Gnieźnieoskiego.
Radny Andrzej Kwapich zgłosił interpelację w sprawie: opracowania dokumentacji
i zbudowania chodnika w miejscowości Małachowo Złych Miejsc.
W związku z brakiem dalszych wniosków, zapytao bądź interpelacji Przewodniczący przeszedł
do kolejnego punktu sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na interpelację:
1) radnego Tadeusza Pietrzaka w sprawie: działalności Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności.
2) radnego Zbigniewa Bręklewicza:
– w sprawie: pomalowania pasów „przejście dla pieszych”, ustawienia znaków
drogowych informujących o przejściu oraz ograniczających prędkośd pojazdów
mechanicznych na drodze powiatowej w Niechanowie.
– w sprawie: wycięcia zbędnej roślinności przy drodze powiatowej w miejscowości
Czechowo – gmina Niechanowo.
– w sprawie: pomalowania pasów „przejście dla pieszych”, ustawienia znaków
drogowych informujących o przejściu oraz ograniczających prędkośd pojazdów
mechanicznych na drodze powiatowej w miejscowości Niechanowo.
– w sprawie: naprawy przepustów pod drogą powiatową na „wysokości”
skrzyżowania drogi powiatowej przy wyjeździe z Niechanowa w kierunku
Karsewa z ulicami Brzozową i Topolową.
– w sprawie: „oczyszczenia” i pogłębienia rowu przy drodze powiatowej we wsi
Marysin – gmina Niechanowo.
– w sprawie: naprawy drogi powiatowej i chodnika w miejscowości Marysin – gm.
Niechanowo.
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3) radnego Marcina Makohooskiego:
– wniosek dotyczący uczczenia rocznicy katastrofy smoleoskiej w Powiecie
Gnieźnieoskim.
– zapytanie w sprawie: przekazania przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na
rzecz Starostwa Powiatowego w Gnieźnie budynku przy ul. Wyszyoskiego 4 i jego
docelowego przeznaczenia.
– interpelacja w sprawie: tymczasowego wstrzymania budowy drogi dojazdowej
przy budynku mieszkalnym (ul. Słowackiego 5) oraz potwierdzenia posiadania
przez inwestora pozwolenia na budowę.
– wniosek dotyczący ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
4) radnego Andrzeja Kwapicha interpelacja w sprawie: wycięcia drzew przy ul. Armii
Poznao w Witkowie.
5) radnego Macieja Łykowskiego:
– interpelacja w sprawie: podcięcia krzewów i konarów drzew na drodze
powiatowej Polska Wieś – Pomarzany.
– interpelacja w sprawie: dokonania niezbędnych napraw drogi prowadzącej przez
Działyo.
Przewodniczący Rady, poinformował, że zainteresowani otrzymali odpowiedź na piśmie.
Ponadto Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi dostępne są do wglądu w Biurze
Rady.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
12. Wolne głosy i informacje.

Przewodniczący przypomniał o ustawowym obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego
do dnia 30 kwietnia według stanu na 31 grudnia roku ubiegłego. W imieniu Pana Starosty
oraz własnym Przewodniczący zaprosił radnych do wzięcia udziału w obchodach święta
uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Uroczystośd rozpocznie Msza św. w intencji Ojczyzny o
godz. 10.15 w Katedrze Gnieźnieoskiej. Przewodniczący poinformował, iż w związku z
koncertem Katarzyny Groniec, który odbędzie się w Centrum Kultury ESTEDE 26 maja, na
okolicznośd święta „Dnia Matki”, a któremu patronuje pan Starosta sesja majowa odbędzie
się w środę 25 maja. Termin posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej oraz Komisji Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego zostanie ustalony zgodnie
do terminu sesji po konsultacji z Przewodniczącymi Komisji.
Radny Jerzy Imbierowicz zwrócił się do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości zawierania
wieloletnich umów na dofinansowanie działalności klubów sportowych, co ułatwi działalnośd
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klubów sportowych, które obecnie podpisują umowy na jeden rok, co nie pozwala na
zabezpieczenie funkcjonowania.
Radna Anna Wójcik – Starczewska zwróciła się z prośbą do radnych o pomoc w konkursie
zbierania śmieci w szczególności elektro śmieci. Celem konkursu jest podniesienie stanu
świadomości ekologicznej społeczeostwa w zakresie prawidłowego postępowania ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zwiększenie
poziomu zbiórki tego sprzętu. Głównymi Organizatorami i Sponsorami Konkursu są
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego S.A oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.o.
13. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 14.10 zamknął obrady VIII sesji
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
Na tym protokół zakooczono.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Kujawa
Protokołował
/-/ Mateusz Czornak
Gniezno, dnia 28 kwietnia 2011 r.
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