Protokół z XI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji
w dniu 21 czerwca 2011 roku w Centrum Kultury „Scena to dziwna”
w Gnieźnie
BR.0002.8.2011
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 26 radnych (nieobecny był Włodzimierz Losik), 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.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Wręczenie certyfikatów „Wielkopolska Jakośd” dla firm z terenu Powiatu
Gnieźnieoskiego.
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieoskiego w sprawie działao podejmowanych przez
resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych
w najbliższych latach.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok
oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie
procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieorganicznego na
rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10,
w tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace
ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym
budynku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli procedury udzielenia zamówienia publicznego
w formie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia
publicznego z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji
niskoprądowych w rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
11. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieoskiego:
a. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za
rok 2010,
b. sprawozdanie finansowego Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010,
c. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010,
d. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010 wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego,
e. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Gnieźnieoskiego za 2010 rok,
f. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010
rok,
g. dyskusja absolutoryjna,
h. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za 2010 rok.
i. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Gnieźnieoskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia sprawozdania i rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego;
b) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej
położonej w Gnieźnie;
c) w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania części
nieruchomości Powiatu Gnieźnieoskiego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie;
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13.
14.
15.
16.

d) w sprawie: przystąpienia Powiatu Gnieźnieoskiego wraz z Województwem
Wielkopolskim do realizacji projektu Funkcjonalny podział budynku Muzeum
Początków Paostwa Polskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Chrobrego w Gnieźnie;
e) w sprawie: realizacji projektu Równe szanse współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
f) w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa
jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany administracyjnej
adresu zamieszkania mieszkaoców lokalu przy ulicy Podleśnej 15 w Gnieźnie,
zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
pod numerem 6454;
g) w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa
jazdy osoby zobowiązanej do ich wymiany w wyniku zmiany administracyjnej
adresu zamieszkania mieszkaoca lokalu przy ulicy Wiosennej 1/3a w Gnieźnie,
zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
pod numerem 4011;
h) w sprawie: określenia zadao, na które przeznacza się dodatkowe środki
przekazane przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
i) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieoskiego
na lata 2011 – 2023;
j) w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.
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
w punkcie szóstym porządku obrad nowego punktu „Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej X
sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego”. Przewodniczący poinformował radnych, że pozostałe
punkty porządku obrad zostaną przesunięte według dalszej kolejności.
Starosta Gnieźnieoski Dariusz Pilak w imieniu Zarządu zgłosił uzupełnienie do porządku
obrad polegające na dodaniu w punkcie „Podjęcie uchwał” trzech nowych projektów:
– projekt uchwały w sprawie: przystąpienia i zatwierdzenia do realizacji projektu
„Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, który proponuję umieścid w podpunkcie i)
– projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycieli, dla których ustalony plan jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek
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dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, który proponuję
umieścid w podpunkcie j)
– projekt uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu, który proponuję umieścid w podpunkcie k)
Pozostałe dwa projekty dotyczące zmiany WPF i zmiany budżetu ulegną przesunięciu
według dalszej kolejności alfabetycznej.
Ponadto Starosta zgłosił dwie autopoprawki do projektów uchwał w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieoskiego na lata 20112023,
– zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.
W związku z brakiem dalszych propozycji zmian do porządku obrad Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem zmian do porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych, w tym:
„za” głosowało

25

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Porządek obrad wraz ze zmianami XI sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
4. Wręczenie certyfikatów „Wielkopolska Jakośd” dla firm z terenu Powiatu
Gnieźnieoskiego.
Prezentację oferty Wielkopolskiego Instytutu Jakości oraz firm z terenu Powiatu
Gnieźnieoskiego, które uzyskały znak i certyfikat „Wielkopolska Jakośd” przedstawił Pan
Ryszard Ciesielski, Prezes Wielkopolskiego Instytutu Jakości.
Starosta Gnieźnieoski i Przewodniczący Rady wręczyli certyfikaty „Wielkopolska Jakośd” i
pogratulowali
wyróżnionym
firmą
tj:
Panu
Tadeuszowi
Miękiszakowi
właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „TADEX” oraz Pan Marcinowi
Leśnemu właścicielowi Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy.
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego był
dostępny do wglądu w Biurze Rady, do dzisiaj nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeo.
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W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z IX
sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
„za” głosowało
25
„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Protokół z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty jednogłośnie.
6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej X sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z nadzwyczajnej X sesji Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego był dostępny do wglądu w Biurze Rady, do dzisiaj nikt z radnych nie wniósł
zastrzeżeo. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z nadzwyczajnej IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
„za” głosowało
25
„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Protokół z nadzwyczajnej X sesji Rady Powiatu Gnieźnieoskiego został przyjęty jednogłośnie.
7. 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 4 do protokołu). Ponadto Starosta
przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Gnieźnieoskiego w okresie
między sesjami Rady Powiatu (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
8. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieoskiego w sprawie działao podejmowanych przez
resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych
w najbliższych latach.
Przewodniczący Rady poinformował, że pismem z dnia 17 maja 2011r. Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski pan Jacek Gursz zwrócił się do wszystkich rad
gmin i powiatów z naszego regionu w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego działao
podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora
finansów publicznych w najbliższych latach kosztem budżetów jednostek samorządu
terytorialnego. Zarząd Stowarzyszenia wpisując się w krytyczny głos całego środowiska
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samorządowego wobec propozycji Rządu RP proponuje podjęcie zdecydowanych działao,
które uświadomią resortowi finansów oraz Rządowi negatywną ocenę proponowanych
rozwiązao, przy zdecydowanej jedności środowiska samorządowego w Wielkopolsce. Treśd
oświadczenia została przesłana przez Zarząd Stowarzyszenia. Mając na względzie §23 ust. 2
pkt 3 Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego Radzie Powiatu zostało przedłożone w przedmiocie
sprawy stanowisko, które Paostwo wraz z materiałami na sesję otrzymali. Stanowisko było
również przedstawiane na posiedzeniu Komisji Finansowej.
Przewodniczący zapytał radnych czy wnoszą uwagi do zaproponowanego stanowiska.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego stanowiska Przewodniczący poddał
stanowisko pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych obecnych na sali, w tym:
„za” głosowało
25
„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieoskiego w sprawie działao podejmowanych przez resort
finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych
w najbliższych latach przyjęte zostało jednogłośnie (stanowisko stanowi załącznik nr 6 do
protokołu).
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2010 rok oraz
przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Elżbieta Pilarczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
rodzinie w Gnieźnie (sprawozdanie znajduje się w teczce BR.0001.14.2011).
Pani Dyrektor poinformowała, że PCPR jest częścią systemu opieki społecznej w Powiecie
Gnieźnieoskim. W tym systemie znajdują się ponadto jeszcze placówki opiekuoczo –
wychowawcze, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe. Pani Dyrektor w formie
prezentacji multimedialnej przedstawiła w/w placówki. PCPR w dziedzinie pomocy
społecznej w szczególności zajmuje się rodzinami zastępczymi. Pani Dyrektor powiedziała, że
chętnych do adopcji dzieci jest coraz mniej, że staje się to dużym problemem. Ponadto
zadaniem PCPR jest opieka nad pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i placówek
opiekuoczo wychowawczych, którzy kontynuują naukę w szkołach które rozpoczęli przed
ukooczeniem 18 roku. PCPR wydaje decyzje o umieszczeniu w Domach Pomocy Społecznej.
PCPR organizuje działalnośd Centrum Aktywności LARGO, gdzie prowadzone są działania ze
środków UE. PCPR pomaga osobą niepełnosprawnym w ramach Paostwowego Funduszu
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Osób Niepełnosprawnych, który przekazuje dotacje na pomoc osobom niepełnosprawnym.
Środki z PFRON są niższe od oczekiwao.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie
procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieorganicznego na
rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w
tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace
ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym
budynku.
Sprawozdanie odczytał Pan Jerzy Imbierowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Radny Krzysztof Ostrowski podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za wkład wniesiony w
wyjaśnienie tej sprawy. Radny stwierdził, że w przypadku rozpatrywania tej sprawy komisja
powinna zaprosid do złożenia wyjaśnieo obecnego bądź poprzedniego Starostę. Radny
Krzysztof Ostrowski stwierdził, że nie był zaproszony na posiedzenie komisji i nie mógł
odpowiedzied na stawiane zarzuty. Radny poinformował, że pkt 5 wniosków stanowi, iż
„dokonano zamówienia „z wolnej ręki” po negocjacjach z wybranym przez siebie
wykonawcą. Nie jest to sprzeczne z ustawą Prawo Zamówieo Publicznych, lecz w opinii
Komisji ograniczyło konkurencyjnośd, a co za tym idzie, nie wpłynęło pozytywnie na poprawę
efektywności wydatkowania środków publicznych”. Zdaniem radnego to nie inwestor
stanowi o ograniczeniu konkurencyjności a ustawa o zamówieniach publicznych. Radny
poinformował, że ostatnie zdanie pkt 7 tj. „Analiza dokumentów potwierdza, że termin
zakooczenia inwestycji mógłby byd zdecydowanie krótszy” rozbawiło radnego, który
stwierdził, iż taką inwestycję oczywiści można było zrobid wcześniej, ale przypomniał
radnym, że Marszałek Województwa tak jak Powiat Gnieźnieoskim przystępował do budowy
nowej siedziby i do dziś ma tylko projekty. Radny zadał pytanie: „Czy przewidywane jest
jakieś oficjalne otwarcie budynku?”
Radny Wojciech Jerzakowski powiedział, że radny Krzysztof Ostrowski przedstawia się
radnym jako człowiek sukcesu oraz jako odpowiedzialny i kompetentny urzędnik. Mówi, że
jest dumny ze swoich osiągnięd, a zarazem brzydzi się osobami, które mają czelnośd
zainteresowad się jego działalnością jako Starosty Gnieźnieoskiego. Radny powiedział, że
radny Krzysztof Ostrowski stawia bezpodstawne zarzuty wobec obecnego Zarządu o jego
związki z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii, co nie jest godne postawy radnego. Radni powinni mówid wyborcom prawdę,
która może byd smutna i ciężka dla nich a nie popisywad się populistycznymi hasłami. Radny
przedstawił swoja opinie do przeprowadzonej kontroli w Starostwie. Zdaniem radnego
wszystkie niepowodzenia oraz sukcesy spadają na kierownika kontrolowanego urzędu.
Radny stwierdził, że do dziś nie wiadomo kto zgłosił zapotrzebowanie na wykonanie instalacji
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niskoprądowej, a decyzja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki jest to ostatnia deska
ratunku przy rozwiązywaniu problemu podczas inwestycji. Ponadto radny stwierdził, że w
protokole zapisane jest, iż wystąpiło naruszenie prawa budowlanego, które dotyczyło
wykonywania robót na instalacje niskoprądowe przed podpisaniem umowy. Fakt ten
odnotowany jest wpisem do dziennika budowy, a umowa podpisana została 7 miesięcy
po rozpoczęciu prac. W protokole konieczności stwierdzono, że stan instalacji na budowie
zaskoczył inwestora. Po podpisaniu umowy na instalacje niskoprądowe zawarty został aneks
do umowy na rozbudowę Starostwo. Pierwotny termin przedłużony został ze stycznia do
marca. Radny stwierdził, że powyższe fakty wskazują, iż poza pozytywnymi działaniami
Starosty występowały także nieprawidłowości. Za wszystkie działania w Starostwie
odpowiada Starosta i od niego zależy czy jego podwładni wykonują swoje zadania w sposób
prawidłowy. Radny stwierdził, ze nie zgadza się na formę dyskusji, która polega na obrażaniu
i pomawianiu tylko dla tego, że oponent ma inne stanowisko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z
przeprowadzonej kontroli procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie
przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w
Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia
publicznego z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dotyczące wykonania instalacji
niskoprądowych w rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Rada Powiatu Gnieźnieoskiego dnia 31 marca 2011 roku uchwałą Nr VI/51/2011 zleciła
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli kompleksowej w zakresie procedury udzielenia
zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia
zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace ogólnobudowlane dotyczące wykonania
instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
określając termin do złożenia sprawozdania na dzieo 26 maja 2011 r.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu Gnieźnieoskiego uchwałą Nr IX/72/2011 z dnia
25 maja 2011 r. wydłużyła termin do złożenia sprawozdania z w/w kontroli do dnia 21
czerwca 2011 r.
Mając na względzie, że Komisja zakooczyła swoje zadanie, a Zastępca Przewodniczącego
Komisji przedłożył Radzie sprawozdanie z powierzonych przez Radę czynności, przyjęcie
sprawozdania, jak również zobowiązanie Przewodniczącego Rady do przekazania Staroście
wniosków pokontrolnych poddaje się pod głosowanie.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało
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8

„przeciw” głosowało

4

„wstrzymało się” głosowało

3

Uchwała Nr XI/74/2011 została przyjęta większością głosów.
12. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieoskiego:
a. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego
za rok 2010,
Przewodniczący Rady Pan Zdzisław Kujawa poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010 omawiane było szczegółowo na
posiedzeniach komisji w miesiącu kwietniu (przedmiotowa informacja znajduje się w teczce
BR.0640.1.2011).
Sprawozdanie Zarządu Powiatu przedstawił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieoski. Budżet
Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2010 przyjęty został uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
Nr XLV/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. Plan dochodów zwiększono o 7.335.150 zł do
kwoty 118.905.250 zł. Plan wydatków zwiększono o 17.757.053 zł do kwoty 136.141.653 zł.
Wprowadzone korekty do budżetu spowodowane były zmianami dotyczącymi przyznania
kwot dotacji, zmianami kwot subwencji, koniecznością uregulowania kwot dochodów
własnych, częściowym rozdysponowaniem rezerw celowych, zwiększeniem poziomu
dochodów do kwoty 20.321.904 zł.
Budżet Powiatu Gnieźnieoskiego w 2010 roku wykonany został w następujących
wielkościach:
budżet dochodów zrealizowano w 98,16% w stosunku do planowanej kwoty
plan dochodów wynosi ........................................................................... 118 905 250 zł
wykonanie dochodów wynosi ................................................................ 116 712 255 zł
budżet wydatków wykonano w 93,22% w relacji do kwot planowanych
plan wydatków wynosi ............................................................................136 141 653 zł
wykonanie wydatków wynosi...................................................................126 915 911 zł
Największą grupę dochodów stanowiły dochody z subwencji ogólnej tj. 65.246.130 zł co
stanowi 55,9%.
Dochody własne w 2010 roku wykonano w 100,10 % w stosunku do rocznej kwoty
planowanej na 2010 rok. Wykonanie dochodów to 25 308 877 zł. Do dochodów własnych
zaliczamy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 585 979 zł oraz
podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 531 899 zł.
Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje celowe w kwocie 26.157.248 zł tj. 92,18%
zaplanowanej kwoty.
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Wykonanie planu wydatków w 2010 roku wynosi 126 915 911 zł, tj. 93,22 % kwoty ujętej w
budżecie. Kwota niewykonania planu wynosi 9 225 742 zł.
Wydatki majątkowe w 2010 roku zostały zrealizowane w 80,45% w relacji do kwoty
prognozowanej w budżecie i stanowią 9,75 % kwoty wydatków ogółem.
Pozostałe środki zewnętrzne pozyskano na programy i projekty w kwocie 6.268.509 zł.
Starosta przedstawił niektóre wydatki realizowane w roku 2010.
Na wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg Powiat wydał 4.327.710 zł tj. 99,86 % planu min.
na następujące inwestycje:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157 P Owieczki – Łubowo
Planowana kwota....…………………………………...……………………...…………………….…1 522 369
Wykonana kwota......……………………………….…………………………………….…….........1 522 337
Źródłem finansowania wydatków były:
środki własne powiatu kwota………………………………………...............……....611 169
pomoc finansowa z gminy Łubowo kwota…………………………………..……….150 000
dotacja z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011
kwota………………………………………………………………………….………………..…....761 200
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147 P na odcinku Łopienno - Charbowo– PRL I
1Aa/1
Planowana kwota……………………………………………..………………………………………….2 579 143
Wykonana kwota...………………………………………………………………...…………………...2 579 142
Źródłem finansowania wydatków są:
środki własne powiatu kwota………………………………….……………………1 130 043
pomoc finansowa z gminy Mieleszyn kwota……………..………………………50 000
pomoc finansowa z gminy Kłecko kwota…………………………………………150 000
dotacja z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011
kwota ………………………………………………………………………….……………...1 249 100
Ponadto powiat realizował min:
Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie
Gnieźnieoskim –Projekt PRL Nr IV 2Ab/113
Planowana kwota............................................................................................... 367 846
Wykonana kwota................................................................................................ 291 845
Źródłem finansowania wydatków były:
plan - środki własne powiatu kwota ………………………………..…...….… 128 746
wykonanie - środki własne powiatu kwota ………………….……………… 102 146
plan - środki z Unii Europejskiej kwota ………………….............……………. 239 100
wykonano - środki z Unii Europejskiej kwota ………………………………...…. 189 699
Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego z możliwością likwidacji
zagrożeo chemiczno - ekologicznych PRL II 2 Aa/39
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Planowana kwota...................………………………………………………………………..….……845 000
Wykonana kwota……………………………………………………………………………………….……844 979
Źródłem finansowania wydatków były:
środki własne powiatu kwota…………………………………………..………….………..90 000
pomoc finansowa z gminy Niechanowo kwota…………………..………….………70 000
pomoc finansowa z miasta Gniezno kwota……………………...……………...……80 000
środki z WFOŚ i GW w Poznaniu kwota…………………………………………..…...400 000
dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego kwota………………….……..195 000
dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
...................................................................................................................10 000
PRL II 1Aa/36 Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych
Planowana kwota……………………………………………………………………………….…………..…170 144
Wykonanie………………………………………………………………………………………………………..148 064
Centrum Aktywności Largo znajduje się w strukturach PCPR.
Zadanie: "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieoskiego"
wydatki bieżące planowane na kwotę ………………………………..…………..………….....……….…499 263
wykonane na kwotę……………………………………………………..……….………………………….………..235 125
tj. 47,09% planu
Źródłem finansowania zadao były:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowana kwota
...............................................................................................................................242 760
wykonana kwota....................................................................................................138 194
Z budżetu powiatu planowana kwota...................................................................100 000
wykonana kwota.....................................................................................................29 080
Budżety gmin Powiatu Gnieźnieoskiego planowana kwota .................................156 503
wykonana kwota.....................................................................................................67 851
z tego z gmin:
gmina Trzemeszno.........................................................................................16 503
gmina Witkowo................................................................................................3 890
gmina Niechanowo...........................................................................................2 239
miasto Gniezna.................................................................................................6 745
gmina Gniezno...............................................................................................12 260
gminy Mieleszyn..............................................................................................2 455
miasta i Gminy Czerniejewo.............................................................................2 286
gmina Kiszkowo.............................................................................................13 764
gmina Kłecko ...................................................................................................3 199
gmina Łubowo ................................................................................................4 510
Ponadto w oświacie przeprowadzone były min. następujące wydatki:

11

Wymiana młodzieży - w ramach zadania młodzież ze szkół Powiatu Gnieźnieoskiego
przebywała w zaprzyjaźnionych powiatach zagranicznych oraz młodzież z tych
powiatów przebywała na terenie Powiatu Gnieźnieoskiego - 9 591 zł.
Komisje egzaminacyjne na stopieo nauczyciela mianowanego - 9 259 zł.
Matura z matematyki dla każdego - Projekt Edukacyjny – zajęcia pozalekcyjne
z matematyki dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Gnieźnieoskiego - 20 724 zł.
Praca z uczniem twórczym i aktywnym - stworzenie młodzieży szans rozwijania swych
umiejętności, zainteresowao i zdobywania wiedzy, tak w zakresie nauk
humanistycznych, jak i nauk szczegółowych; wiedzy wykraczającej poza poziom
nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych - 31 520 zł.
Śladami kultury i martyrologii Polaków na 118 556 zł.
Analizator matur - zakup licencji programu „Analizator matur” zakupiony dla szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieoskiego oraz Starostwa w celu poprawnej
analizy wyników maturalnych - 4 900 zł.
Elektroniczny nabór – zakup licencji programu „Elektroniczny nabór” został
wykorzystany do tegorocznego naboru uczniów do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieoskiego - 6 160 zł.
b. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010,
Sprawozdanie finansowe przedstawił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieoski (przedmiotowe
sprawozdanie znajduje się w teczce BR.0640.3.2011).
Sprawozdania finansowe są zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz rzetelnie
i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Powiatu
Gnieźnieoskiego co potwierdzono przez:
Wyrywkową kontrolę ksiąg rachunkowych budżetu:
Prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami
pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sporządzanie
sprawozdao
finansowych
na
podstawie
powierzenia
obowiązków
i odpowiedzialności OP/1111/138/09 z dnia 14.04 2009 roku do dnia 8 kwietnia
2010 roku realizowała pani Alina Kociemba, a od dnia 9 kwietnia 2010 roku na
podstawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności OP/1111/17/10 z dnia
9 kwietnia 2010 roku realizował pan Dawid Lauer,
Księgi rachunkowe prowadzono w oparciu o Zarządzenie Starosty
Gnieźnieoskiego nr 24/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmiany
zarządzenia nr 41 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia
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dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości oraz
Zarządzenia Starosty Gnieźnieoskiego nr 41/2010 z dnia 29 października 2010
roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości
dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Starostwo Powiatowe posiada rachunek bankowy na wydatki, wszystkie dochody
są ujmowane w księgach budżetu w następujący sposób: Wn 133, Ma
901.Natomiast wydatki urzędu są ujęte na koncie 902 na podstawie
sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb- 28S co zostało
określone w przyjętych zasadach rachunkowości.
Sprawozdania budżetowe podlegają ujęciu na kontach dochodów i wydatków
w księgach rachunkowych - są dowodem księgowym w rozumieniu ustawy
o rachunkowości. Zawierają dane sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
podległych jednostek organizacyjnych (w tym Starostwa Powiatowego), a w
przypadku dochodów również urzędów skarbowych.
Wyrywkowo poddano sprawdzeniu zdarzenia gospodarcze i ich ewidencję:
dochody i wydatki wykazane w sprawozdaniach, przelewy środków do jednostek
organizacyjnych, emitowane obligacje, pożyczki.
Ewidencja rzeczowego majątku trwałego (środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, inwestycji, zapasów i kapitałów) występuje tylko w
urzędzie i jednostkach organizacyjnych, co potwierdzone jest w łącznym bilansie
obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych sporządzony na dzieo 31.12.2010 roku.
W Bilansie z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego sporządzonego na
dzieo 31 grudnia 2010 roku wykazano stany na początek roku zgodne ze stanami
na koniec roku 2009.
W pozycji Aktywa 1.1 Środki pieniężne budżetu wykazano wartośd 10.771.208,92
zł - zgodną ze stanami środków na dzieo 31 grudnia 2010 roku na rachunku
bankowym budżetu w kwocie 10.205.841,92 zł oraz na rachunku środków
niewygasających w kwocie 565.367,00.
W pozycji Aktywa 1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych wykazano wartośd
90.000,49 zł - zgodną ze stanami środków na dzieo 31 grudnia 2010 roku na
rachunkach bankowych prowadzonych dla projektu „Zintegrowany system
informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w kwocie łącznej 50.135,22 zł
oraz dla projektu „Z matematyką w przyszłośd” w kwocie 39.865,27 zł.
W pozycji Aktywa 2 należności od budżetów wykazano wartośd 535.763,59 zł –
zgodną z saldem Wn konta 224 „rozrachunki budżetu” oznaczającym stan
należności.
W pozycji Aktywa 3 Pozostałe należności i rozliczenia wykazano wartośd
69.270,62 zł – zgodną ze stanem na koncie 223 „rozliczenie wydatków
budżetowych”.
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W pozycji Pasywa 1.2 Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazano
wartośd 22.937.125 zł – zgodną z saldem konta 260 „ zobowiązania finansowe”,
które służyły do ewidencji zobowiązao z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie
837.125 zł oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie
22.100.000zł, co potwierdzone zostało również w sprawozdaniu Rb – Z –
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązao wg tytułów dłużnych oraz poręczeo
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2010 roku oraz Rb –UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o
stanie zobowiązao według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku.
Kwoty zaciągniętych zobowiązao są zgodne z upoważnieniami dla Zarządu
wynikającymi z przedmiotowymi uchwałami oraz zawartymi umowami
odpowiednio z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej jak i Bankiem PKO BP SA – agentem emisji.
W pozycji Pasywa 2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano wartośd
180.595,90 zł zgodną z saldem Ma konta 224 „Rozrachunki budżetu”
oznaczającym stan zobowiązao.
W pozycji Pasywa 3 Pozostałe zobowiązania wykazano wartośd 150.633,90 zł –
zgodne ze stanem konta 240 „Pozostałe rozrachunki”.
W pozycji II Pasywa 1.2 Niedobór budżetu wykazano wartośd – 9.653.835,99 zł,
która stanowi różnicę miedzy sumą dochodów budżetu powiatu według
podziałek planu finansowego (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – roczne
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku)
ewidencjonowanych na koncie 901 w kwocie 116.263.504,59 zł, a sumą
wydatków budżetu Powiatu według podziałek planu finansowego (zgodnie ze
sprawozdaniem Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2010 roku) ewidencjonowanych na koncie 902 w kwocie
125.917.340,58 zł.
W pozycji II Pasywa 1.4 Wynik na funduszach pomocowych wykazano wartośd
15.546,70 zł, która stanowi różnicę między sumą dochodów według podziałek
planu finansowego ewidencjonowanych na koncie 907 w kwocie 448.749,88,
a sumą wydatków budżetu Powiatu według podziałek planu finansowego
ewidencjonowanych na koncie 908 w kwocie 433.203,18 zł.
W pozycji II Pasywa 1.3 Niewykonane wydatki wykazano kwotę wydatków
niewygasających w wysokości -565.367 zł, co zgodne jest ze stanem na rachunku
wydzielonym na ten cel, uchwałą III/23/2010 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego
z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz kolumną 11 ze sprawozdania Rb- 28 S.
Z sumy pozycji II Pasywa 1.2; 1.3 oraz 1.4 w pozycji 1 Niedobór wykonania
budżetu wykazano kwotę -10.203.656,29 zł, która jest zgodna z pozycją C

14

sprawozdania Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku.
Suma kont 901 i 907 w wysokości 116.712.254,47 zł jest zgodna z pozycją A
Dochody a suma kont 902, 908, 904 (wydatki niewygasające) w wysokości
126.915.910,76 zł z pozycją B Wydatki sprawozdania Rb – NDS kwartalne
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do 31 grudnia 2010 roku.
Wyliczenie wolnych środków za 2010 rok w kwocie 5.532.746,81 jest zgodne
z Bilansem budżetu oraz sprawozdaniem Rb – NDS.
W pozycji III Inne pasywa wykazano kwotę 5.036.900 zł, stanowiącą saldo konta
909 rozliczenia międzyokresowe na którym zaewidencjonowano przychody
finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów z tytułu np.: subwencje
i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego.
Wyrywkowo sprawdzono zgodności sumowania łącznego bilansu obejmującego dane
wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzieo
31.12.2010 roku, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające
z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony
na dzieo 31.12.2010 roku, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane
wynikające z zestawieo zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych
sporządzony na dzieo 31.12.2010 roku, łącznego bilansu gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych obejmującego dane wynikające z bilansów gospodarstw
pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzieo 31.12.2010
roku, łącznego rachunku zysków i strat gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych sporządzony na dzieo 31.12.2010 roku, łącznego zestawienia zmian
w funduszu gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych obejmującego dane
wynikające z zestawieo zmian w funduszu gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych sporządzony na dzieo 31.12.2010 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Przewodniczący podziękował Panu Staroście i przeszedł do kolejnego punktu sesji.
c. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010,
Przewodniczący Rady poinformował, iż informacja
na posiedzeniach komisji w miesiącu kwietniu.

omawiana

była

szczegółowo

Informacje o stanie mienia przedstawił Pan Mirosław Grześkowiak Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
(przedmiotowa informacja znajduje się w teczce BR.0640.2.2011).
Pan Dyrektor poinformował, że informacja przedstawiona jest w układzie tabelarycznym wg.
stanu na dzieo 31 grudnia 2010 r. z okresem porównawczym na dzieo 31 grudnia 2009 r.
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Stan mienia przedstawia jego stan w układzie rzeczowym wg. oznaczenia ewidencyjnego,
jego położenia, wielkości nieruchomości, księgi wieczystej, przyporządkowania do jednostki
organizacyjnej oraz wartości księgowej. W roku 2010 niepozyskana została żadna
nieruchomośd na rzecz Powiatu Gnieźnieoskiego, a zostały zbyte dwie nieruchomości: w
Witkowie zabudowana budynkiem kotłowni oraz grunt niezabudowany w Gnieźnie. Zmiany
księgowe w informacji związane są z modernizacjami oraz przeprowadzanymi remontami.
Przewodniczący podziękował Panu Dyrektorowi i przeszedł do kolejnego punktu sesji.
d. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
Przewodniczący przedstawił opinię RIO, która jest pozytywna z zastrzeżeniami. Ponadto
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali wcześniej w/w opinię wobec czego
zaproponował aby nie odczytywad uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu. W związku z brakiem sprzeciwu Przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu posiedzenia.
e. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Gnieźnieoskiego za 2010 rok,
Uchwałę przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Marek Gotowała, który
poinformował, że komisja zapoznała się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi
do wydania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Były to min. uchwały
Rady Powiatu, uchwały Zarządu, informacja o stanie mienia, sprawozdania finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za rok 2010, księgi rachunkowe
oraz bilanse księgowe. Ponadto Przewodniczący poinformował, że Zarząd w roku 2010
wykonał budżet poprawnie wobec czego Komisja wystosowała wniosek o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2010.
Przewodniczący Rady Zdzisław Kujawa podziękował Panu Markowi Gotowale i przeszedł do
kolejnego punktu posiedzenia.
f. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Gnieźnieoskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za
2010 rok,
Przewodniczący poinformował radnych, iż przedmiotowa opinia RIO w Poznaniu jest
pozytywna. Ponadto Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali wcześniej w/w opinię
wobec czego zaproponował aby nie odczytywad uchwały Składu Orzekającego Regionalnej
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Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W związku z brakiem sprzeciwu Przewodniczący przeszedł
do kolejnego punktu posiedzenia.
g. dyskusja absolutoryjna,
Radny Marek Gotowała w imieniu Klubu Ziemia Gnieźnieoska – Gniezno XXI poinformował,
że analiza pozyskanych środków pozwala uznad, że środki zostały pozyskane w dużej ilości
min. na zadania zlecone ok. 11 mln. W związku z porozumieniami ponad 4 mln, dotacje na
zadania realizowane ze środków UE, ponad 4 mln Poza tym środki pozyskiwane przez PCPR
oraz PUP także wpływają pozytywnie na budżet Powiatu. Wydatki majątkowe w kwocie 13
mln także stanowią duży wydatek. Ponad 70 mln wydane zostało na wydatki bieżące tj. min.
płace. Wydatki na oświatę wyniosły 54 mln złotych, a na opiekę społeczną wydano ponad
11 mln złotych. Zarząd Powiatu aktywnie zabiegał o szerszy udział organizacji pozarządowych
w powiecie, na co wydał duże środki min: 10 dotacji w zakresie kultury, 11 dotacji na sport
oraz 84 dotacje na sport kwalifikowany. Ponadto udzielane były dotacje na kształcenie
w placówkach niepublicznych. Zwiększone zostały dotacje na meliorację oraz wydano ponad
6 mln na remonty i przebudowę dróg w Powiecie. Udzielono pomocy Policji oraz Straży
Pożarnej na zakup sprzętu.
Radny Radosław Sobkowiak w imieniu klubu radnych PO poinformował, że wykonanie
budżetu przeprowadzone było w sposób prawidłowy i właściwy. Dochody wykonano w
ponad 98%. Nastąpił wzrost dochodów własnych. Ponadto zaplanowany dochód z podatków
od osób fizycznych wykonany został w sposób poprawny. Plan dotacji wykonano w 92%.
Zauważalny był wzrost wydatków na inwestycje w szczególności inwestycje w drogowe. Na
opiekę społeczną przekazano 11 mln złotych. Na pozostałe zadania z opieki społecznej
wydano 5 mln. Na bezpieczeostwo przeznaczono 6 mln. Na oświatę wydano 63 mln. Ponadto
pozyskane zostały środki zewnętrzne na rozbudowę szpitala oraz remont budynków przy
ulicy Sobieskiego. Wobec powyższego radny poinformował, że Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej będzie głosował za absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Radny Marcin Makohooski w imieniu radnych klubu PiS poinformował, iż absolutorium to
stwierdzenie poprawności wykonania budżetu Powiatu za rok ubiegły. Dla radnych oraz i
mieszkaoców absolutorium to podsumowanie całego ubiegłego roku działalności Zarządu
Powiatu. Tegoroczne absolutorium jest wydawane dla Zarządu poprzedniej kadencji, który
już nie istnieje. Radny poinformował, że ocena działalności poprzedniego Zarządu została już
wydana przez wyborców przy uranach w listopadzie poprzedniego roku. Radny Marcin
Makohooski powiedział, że radni PiS zadawali pytania, co z Mielnem? co z halą widowiskowo
– sportową? co z dotacjami dla PWSZ w Gnieźnie?, a odpowiedzi na te zapytania były
wymijające. Okres po wyborach dla radnych Prawa i Sprawiedliwości był okresem
oczekiwania na priorytety nowego Zarządu i kierunki działania. Radny poinformował, że Klub
Radych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się od głosowania za absolutorium dla Zarządu,
gdyż cztery tygodnie działania w roku 2010 nie jest wystarczające do oceny jego działao.

17

Radny Telesfor Gościniak w imieniu Klubu Radnych SLD poinformował, że raz na cztery lata
zdarza się sytuacja, iż wydawane jest absolutorium dla nowego Zarządu Powiatu. Radny
poinformował, że rok 2011 nie będzie łatwym dla budżetu powiatu. Częśd uchwał podjętych
w poprzednim roku ma skutki finansowe w roku 2011. Radny poinformował, że zmiana
ustawy o finansach publicznych wniosła szereg ograniczeo na wydatki bieżące, większośd
wydatków stanowią wydatki oświatowe i dla nowego Zarządu nie będzie to łatwy rok. Radny
poinformował, że Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za
absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Radny Krzysztof Ostrowski podziękował, wszystkim którzy w poprzednim roku tworzyli
budżet na rok 2010. Radny poinformował, że były sukcesy oraz porażki w roku 2010.
Ponadto radny stwierdził, że na początku kadencji spodziewał się założeo jakie przedstawi
nowy Zarząd na rok 2011 i jego zdaniem główna energia obecnego Zarządu skupia się na
polityce kadrowej. Wybory w Powiecie Gnieźnieoskim wygrała koalicja Platformy
Obywatelskiej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Natomiast głównym beneficjentem
wyborów jest Stowarzyszenie Wielkopolanie, które ma w Starostwie Sekretarza, asystenta
Starosty, doradcy Starosty nieetatowego członka Zarządu, a niedawno P.O. Dyrektora
Wydziału Ochrony Zdrowia została Pani Danuta Winiarska czyli ludzie którzy nie uzyskali
akceptacji wyborców. Radny powiedział, że sytuacja jaka jest wokół Pani Danuta Winiarskiej
to kuriozum. Niedawno ta osoba miała problemy z oddawaniem pieniędzy, a członkowie
Platformy Obywatelskiej przychodzili do mnie, abym rozwiązał ten problem. Obecnie okazało
się, że Pani Danuta Winiarska została P.O. Dyrektora Wydziału Ochrony Zdrowia. Radny
stwierdził, że w Platformie jest sporo młodych, ambitnych i bardziej merytorycznych ludzi,
którzy mogliby zająd to stanowisko. Radny stwierdził, że interes polityczny Senatora Piotra
Gruszczyoskiego w budowaniu Stowarzyszenia Wielkopolanie przeważył nad interesem
publicznym społeczności lokalnej.
Radny Jan Gorzelaoczyk stwierdził, że Starosta Krzysztof Ostrowski potrafił przekonad radę
do znajdowania funduszy na inwestycje. Jednakże nie można mówid, iż nowy Zarząd nie ma
propozycji na działania w tym roku. Radny stwierdził, że powiat posiada duży deficyt, co
stanowi o tym, że pieniądze przekazane zostały na inwestycje. Każdy chciałby, aby Zarząd
obecnie przeprowadzał inwestycje bez pożyczek. Do spłaty zostały 22 mln pożyczek. Po
rozbudowie szpitala nie wiadomo jak dużo pieniędzy trzeba będzie dołożyd do
funkcjonowania szpitala. Rada musi wspólnie zastanowid się nad rozwiązaniem tych
problemów. Należy się wstrzymad obecnie z inwestycjami, a budowę hali będzie trzeba
przełożyd na okres późniejszy.
Starosta Gnieźnieoski Dariusz Pilak poinformował, że informacje o działaniach Zarządu były
sformułowane przy tworzeniu koalicji. Obecnie nadszedł czas, gdzie wykorzystanie i
zdobywanie środków zewnętrznych będzie trudniejszy. Inwestycje pozyskane w latach
poprzednich należy teraz spożytkowad tak, aby nie oddawad pieniędzy. Występowanie o
środki zewnętrzne będzie trudniejsze. Obecnie Zarząd Powiatu chce spożytkowad i wykonad
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środki, które już zostały pozyskane. Starosta poinformował, że w przypadku jeżeli ktoś ma
osobiste niuanse do kogoś powinien rozstrzygnąd to pomiędzy sobą, bądź w instytucjach do
tego powołanych.
Przewodniczący podziękował za wystąpienia i przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
h. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego za 2010 rok.
Przewodniczący Rady zadał pytanie czy ktoś z paostwa radnych wnosi uwagi do
zaproponowanego projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało

21

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

5

Uchwała Nr XI/75/2011 została przyjęta większością głosów.
i. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Gnieźnieoskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy o samorządzie
powiatowym uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu Rady tj. za udzieleniem absolutorium musi
opowiedzied się minimum 14 radnych.
Przewodniczący zadał pytanie czy ktoś z radnych wnosi uwagi do zaproponowanego projektu
uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 26 radnych, w tym:
„za” głosowało

21

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

5

Uchwała Nr XI/76/2011 została przyjęta większością głosów.
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Przewodniczący zarządził 10 min. przerwy. O godzinie 15.40 nastąpiło wznowienie obrad.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia sprawozdania i rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Powiatu Gnieźnieoskiego.
Projekt uchwały przedstawił Pan Zdzisław Kujawa – Przewodniczący Rady Powiatu.
Rada Powiatu Gnieźnieoskiego dnia 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/36/2011 powołała
doraźną Komisję Statutową w celu opracowania zmian do Statutu Powiatu Gnieźnieoskiego.
W trakcie prowadzonych prac Komisja wypracowała propozycje zmian do Statutu, które
Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Dariusz Pilak przedstawił Radzie na sesji w dniu 31
marca 2011r., przedkładając w tym celu również sprawozdanie z działalności Komisji. Rada
zmiany statutu przyjęła Uchwałą Nr VI/50/2011 z dnia 31 marca 2011r. Mając na względzie,
że Wojewoda Wielkopolski nie wniósł zastrzeżeo, a przyjęte przez Radę zmiany zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 maja
2011r. Nr 136, poz. 2180, uważa się, iż powierzone przez Radę zadanie zostało przez Komisję
wykonane.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych, w tym:
„za” głosowało

21

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/77/2011 została przyjęta jednogłośnie.
b) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej
położonej w Gnieźnie.
Projekt uchwały przedstawił Pan Mirosław Grześkowiak – Zastępca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.
Powiat Gnieźnieoski jest właścicielem udziału wynoszącego 31669/102819 części
w nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Cymsa 16, na który składają się
dwa lokale użytkowe: pierwszy na II piętrze budynku o pow. użytk. 222,29 m2, drugi w
piwnicy budynku o pow. użytk. 94,40 m2.
Z uwagi na zmianę siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
pomieszczenia na II piętrze zostały zwolnione. Pomieszczenia w piwnicy są wynajmowane do
dnia 30 września 2011 r.
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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
25 radnych, w tym:
„za” głosowało

25

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/78/2011 została przyjęta jednogłośnie.
c) w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania części nieruchomości
Powiatu Gnieźnieoskiego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
Projekt uchwały przedstawił Pan Mirosław Grześkowiak – Zastępca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej posiadającym osobowośd prawną, którego organem założycielskim jest Powiat
Gnieźnieoski.
Przepisy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.
Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 ze zmianami) stanowią, że zakłady posiadad mogą obecnie
nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu. Zgodnie z §11 pkt 1 uchwały nr XXX/264/2009
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Gnieźnieoskiego oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania, nieruchomości mogą byd obciążane prawami rzeczowymi ograniczonymi.
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
Komisja Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych, w tym:
21

„za” głosowało

24

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/79/2011 została przyjęta jednogłośnie.
d) w sprawie: przystąpienia Powiatu Gnieźnieoskiego wraz z Województwem
Wielkopolskim do realizacji projektu Funkcjonalny podział budynku Muzeum
Początków Paostwa Polskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Chrobrego w Gnieźnie.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Suplicka – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy
UE.
Niniejszą uchwałą Rada Powiatu Gnieźnieoskiego wyraża wolę podjęcia przez Powiat
Gnieźnieoski realizacji projektu Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Paostwa
Polskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące elementy:
– zabudowa patio z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię i magazyny,
– wydzielenie holu głównego na parterze (kondygnacja K-1 pomiędzy klatkami
schodowymi K1 oraz K2) niezależnie dla potrzeb szkoły i muzeum,
– przebudowa i aranżacja pomieszczeo muzeum na parterze oraz piętrze (kondygnacja
K-1 oraz K-2 pomiędzy klatkami schodowymi K1 oraz K3).
Szczegółowe warunki odnośnie zobowiązao finansowych dotyczących realizowanego
projektu określone zostaną w umowie, która zawarta zostanie pomiędzy Powiatem
Gnieźnieoskim i Województwem Wielkopolskim.
Nowo budowany budynek ma byd wielofunkcyjny i ogólno dostępny. Marszałek
Województwa formalnie już zaakceptował finansowanie budowy nowego budynku.
W I etapie przygotowana zostanie koncepcja architektoniczna, która zaprezentuje podział
budynku przy ulicy Kostrzewskiego.
W II etapie będzie przygotowanie projektu wykonawczego wraz z dokumentacją
kosztorysową. Powiat Gnieźnieoski na opracowanie dokumentacji wygospodarował kwotę
10.148 zł.
Starosta Gnieźnieoski Dariusz Pilak powiedział, że odbyło się kilka spotkao z Marszałkiem
Województwa, aby poszukad rozwiązania, które zabezpieczad będzie szkołę. Rozwiązanie
musi uzyskad akceptację projektanta, a koszy zostaną pokryte przez Województwo
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Wielkopolskie. Na skutek realizowania projektu ze środków UE przez muzeum szkoła
pozbawiona została biblioteki i czytelni, wobec czego Marszałek zaproponował i wyraził
poparcie na budowę nowego budynku dla I Liceum Ogólnokształcącego.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż:
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie wydała opinii do przedstawionego przez Zarząd
Powiatu projekt uchwały z uwagi na nie wystarczające informacje dotyczące przedmiotu
uchwały w zakresie koncepcji przebudowy oraz z uwagi na brak opinii zainteresowanych
podmiotów.
Pani Bogusława Młodzikowska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie
przedstawiła historię szkoły i poinformowała, iż w 1978 roku budynek przekazany został
szkole przez Kuratorium Oświaty. W latach 80-tych do tego budynku wprowadziło się
Muzeum Początków Paostwa Polskiego. Zdaniem Pani Dyrektor funkcjonowanie dwóch
podmiotów w tym budynku można pogodzid, jednakże od momentu objęcia funkcji
Dyrektora przez Pana Radeckiego trudno dojśd do takiego porozumienia. Pani Dyrektor
poinformowała, że Pan Dyrektor Radecki jest osobą bardzo roszczeniową, zawłaszczającą
uzurpującą sobie przestrzeo, które decyzją Wojewody zostały dokładnie podzielone. Pan
Dyrektor stwierdziła, że zmartwiona jest faktem, iż hol który miał byd wizytówką tego
budynku będzie podzielony. Jednakże ma nadzieję, że jest to tylko projekt i będzie można
mądrze rozwiązad ten problem. Remont przeprowadzany przez Urząd Marszałkowski jest
bardzo uciążliwy dla szkoły, zakłócony był czas matur, oddany plac apelowy jest
zdewastowany, czytelnia i biblioteka jest zniszczona.
Radny Tomasz Budasz zadał, pytanie: „Czy jest stanowisko Dyrektora Muzeum Początków
Paostwa Polskiego nt. zaproponowanej inwestycji?”
Starosta Gnieźnieoski poinformował, że dla niego partnerem do rozmów jest Marszałek
Województwa, a nie dyrektor muzeum. To samorząd Powiatu dogaduje się z samorządem
Województwa, a nie z dyrektorem muzeum. Starosta stwierdził, że występuje do Marszałka,
aby zabezpieczyd interes szkoły, który został naruszony podczas inwestycji rozbudowy
muzeum.
Radny Tomasz Budasz powiedział, że rozumie, iż stroną w sporze jest Urząd Marszałkowski
i dyrektor muzeum nie jest brany pod uwagę przy rozmowach.
Starosta Gnieźnieoski stwierdził, że Marszałek dwukrotnie odwiedzał budynek szkoły
i muzeum. Powiat wie co chce i nie ma zamiaru ustępowad i swojej linii będzie bronił przed
Marszałkiem.
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Radny Tomasz Budasz zadał pytanie: „Czy ta koncepcja jest już ustalona czy będzie można
wprowadzad do niej zmiany?”
Starosta Gnieźnieoski powiedział, że gdy otrzyma projekt na papierze to Pani Dyrektor
Młodzikowska, Pan Dyrektor Radecki, Marszałek i Starosta odniosą się do niego. Jednakże
Starosta stwierdził, że ze spotkao z Marszałkiem przemawia zdroworozsądkowośd i logika do
koncepcji przedstawianej przez Powiat, a druga strona wnosi ciągłe poprawki
do zaakceptowanej koncepcji i w takich warunkach nie można pracowad.
Radny Tomasz Budasz stwierdził, że przy takiej dyskusji powinien byd także zaproszony
dyrektor muzeum.
Starosta stwierdził, że dzisiejsza dyskusja toczy się wokół środków przekazywanych przez
powiat.
Radny Marian Pokładecki zadał pytanie: „Czy rada będzie mogła zapoznad się z koncepcją
jaka została zaprezentowana i czy rada będzie akceptowad koncepcję czy Zarząd Powiatu?”
Starosta Gnieźnieoski poinformował, że koncepcja będzie uzgadniana z Panią Dyrektor i ze
Starostą, a akceptacji będzie dokonywad Marszałek Województwa, który będzie
przeprowadzał inwestycję. Ponadto Starosta poinformował, ze koncepcja zostanie
przedstawiona Radzie Powiatu.
Radny Krzysztof Ostrowski poinformował, że uważa, iż dzisiejsza uchwała jest intencją
i krokiem naprzód w poszukiwaniu kompromisu.
Radny Robert Gaweł stwierdził, ze nad sprawą tej szkoły od dawna krąży fatum i dziś
następuje czas w którym trzeba będzie doprowadzid do rozwiązania problemu I Liceum i
Muzeum Początków Paostwa Polskiego.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych, w tym:
„za” głosowało

24

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

1 (Marcin Makohooski)

Uchwała Nr XI/80/2011 została przyjęta większością głosów.
e) w sprawie: realizacji projektu Równe szanse współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Suplicka – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy
UE.
Zgodnie z art. 12 pkt 4 Rada Powiatu Gnieźnieoskiego może podejmowad uchwały
w sprawie stanowienia o kierunkach pracy Zarządu.
Rada Powiatu Gnieźnieoskiego wyraża wolę przyjęcia przez Powiat Gnieźnieoski
do realizacji projektu Równe szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt ten związany jest z ustawowymi zadaniami Powiatu Gnieźnieoskiego oraz prowadzi
do wyrównania szans edukacyjnych mieszkaoców powiatu. Projekt realizowany jest w trybie
systemowym.
Łączna wartośd projektu to 90.000,00 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu
to 01.09.2011–29.06.2012 r.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez dalszą
indywidualizację procesu nauczania uczniów klas I-III w 3 szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieoski:
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku.
Cel projektu, zakres zaproponowanych działao oraz harmonogram prac wynika
z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i możliwości uczniów i szkół. Nacisk
na indywidualizację procesu nauczania wynika z faktu, że pierwsze lata edukacji uczniów
to czas, gdy kształtują się postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi, gdy zdobywają
oni podstawową wiedzę i umiejętności, które będą niezbędne do kontynuowania nauki
na kolejnych etapach. Szkoły stają przed wyzwaniem realizacji podstawy programowej
dla wszystkich uczniów, a jednocześnie muszą uwzględniad zróżnicowane, a często
specyficzne, potrzeby edukacyjne, rozwojowe i kulturowe uczniów, a także różnice
emocjonalne, społeczne, różnice temperamentu i preferowanych przez uczniów stylów
poznawczych. Muszą więc indywidualizowad pracę z dzieckiem, tak, by wspierad jego
osobisty rozwój poprzez dostosowanie treści, metod i środków do umiejętności, zdolności,
potrzeb i zainteresowao ucznia, jego motywacji, doświadczeo, samodzielności – zarówno
podczas zajęd obowiązkowych, jak i dodatkowych.
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Szczegółowe warunki korzystania z dotacji określone zostaną w umowie o dofinansowanie
realizacji projektu pomiędzy Powiatem Gnieźnieoskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Poznaniu. Jednocześnie Rada Powiatu Gnieźnieoskiego upoważnia Zarząd Powiatu
do podjęcia czynności niezbędnych do uzyskania dotacji, zatwierdzając wszystkie dotychczas
wykonane czynności.
Opinia Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansowej w sprawie projektu
uchwały jest pozytywna.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

24

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/81/2011 została przyjęta jednogłośnie.
f) projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego
oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany
administracyjnej adresu zamieszkania mieszkaoców lokalu przy ulicy Podleśnej 15 w
Gnieźnie, zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
pod numerem 6454.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Pietrzak – Sikorska Dyrektor Wydziału
Komunikacji i Dróg.
Do Starosty Gnieźnieoskiego wpłynął wniosek mieszkaoca ulicy Podleśnej 15 w Gnieźnie,
zarejestrowany pod numerem 6454, o zwolnienie z opłat za wymianę dowodów
rejestracyjnych oraz praw jazdy z powodu zmiany administracyjnej adresu zamieszkania. W
związku ze zmianą adresu zameldowania dla mieszkaoców w/w lokalu powstał obowiązek
wymiany praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych. Opłata za wydanie dowodu
rejestracyjnego z powodu zmiany adresu wynosi 86,50 zł. Natomiast opłata za wydanie
prawa jazdy 84,00 zł.
Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006r. Nr 235, poz. 1701)
wprowadziła do ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) możliwośd zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia
osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie:
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– nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu (w zakresie zmiany adresu właściciela lub
posiadacza pojazdu;
– nowego prawa jazdy (w zakresie adresu kierowcy).
Uprawnienie do zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia przysługuje Radzie
Powiatu, co czyni ona w drodze uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

24

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/82/2011 została przyjęta jednogłośnie.
g) projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego
oraz prawa jazdy osoby zobowiązanej do ich wymiany w wyniku zmiany
administracyjnej adresu zamieszkania mieszkaoca lokalu przy ulicy Wiosennej 1/3a w
Gnieźnie, zgodnie z wnioskiem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
pod numerem 4011.
Projekt uchwały przedstawiła Pana Małgorzata Pietrzak – Sikorska Dyrektor Wydziału
Komunikacji i Dróg.
Do Starosty Gnieźnieoskiego wpłynął wniosek mieszkaoca ul. Wiosennej 1/3a w Gnieźnie,
zarejestrowany pod numerem 4011 o zwolnienie z opłat za wymianę dowodu
rejestracyjnego oraz prawa jazdy z powodu zmiany administracyjnej adresu zamieszkania. W
związku ze zmianą adresu zameldowania dla mieszkaoca w/w lokalu powstał obowiązek
wymiany prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Opłata za wydanie dowodu
rejestracyjnego z powodu zmiany adresu wynosi 86,50 zł natomiast opłata za wydanie prawa
jazdy 84,00 zł.
Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006r. Nr 235, poz. 1701)
wprowadziła do ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) możliwośd zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia
osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie:
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– nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu (w zakresie zmiany adresu właściciela lub
posiadacza pojazdu;
– nowego prawa jazdy (w zakresie adresu kierowcy).
Uprawnienie do zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia przysługuje Radzie
Powiatu, co czyni ona w drodze uchwały.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

24

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/83/2011 została przyjęta jednogłośnie.
h) projekt uchwały w sprawie: określenia zadao, na które przeznacza się dodatkowe
środki przekazane przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Pilarczyk Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.
Zadania oraz wysokośd środków przeznaczonych na ich realizację w roku 2011 zostały
określone w uchwale Rady Powiatu Gnieźnieoskiego Nr VI/56/2011 z dnia 31 marca 2011r.
W oparciu o uzyskaną informację od Zarządu Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o zwiększeniu limitu środków finansowych dla Powiatu Gnieźnieoskiego
na 2011r. do kwoty 2.480.844,- oraz rozeznanych potrzeb środowiska osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieoskiego w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej, stwierdza się, że środki przeznaczone na realizację
zadao w tym zakresie są niewystarczające.
Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się następujący podział dodatkowych środków na te
zadania, które są szczególnie uzasadnione społecznie:
– środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej - 70.000,– finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego - 6.000,– uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych - 10.000,-
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– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze - 142.128,– likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych -100.000,- w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
Komisja Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych, w tym:
„za” głosowało

22

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/84/2011 została przyjęta jednogłośnie.
i) projekt uchwały w sprawie: przystąpienia i zatwierdzenia do realizacji projektu
„Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Pilarczyk Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.
Zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków
Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętymi
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 01.01.2011r. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
mają możliwośd realizacji projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz
usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuoczo - wychowawczych i rodzin
zastępczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie realizuje projekt systemowy od roku 2009.
W roku 2011 PCPR złożyło wniosek o dalszą realizację projektu, który został zaakceptowany
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pismem z dnia 14.06.2011 roku (WUP XI/2/72922/21.17/11).
Zgodnie z ww. zasadami finansowania środki finansowe przekazywane są w formie dotacji
celowej, która wchodzi do budżetu powiatu i przez konto powiatu trafia na wyodrębnione
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konto bankowe PCPR. Przyjęcie projektu wymaga więc również zmiany w budżecie powiatu,
co z kolei winno nastąpid uchwałą Rady Powiatu.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych, w tym:
„za” głosowało

22

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/85/2011 została przyjęta jednogłośnie.
j) projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycieli, dla których ustalony plan jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek
dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Projekt uchwały przedstawił Pan Paweł Lubbe – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu.
W związku z koniecznością dostosowania do zmienionej struktury placówek oświatowych
Powiatu Gnieźnieoskiego ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęd nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze.
Pan Paweł Lubbe poinformował, że w projekcie uchwały wkradł się błąd w podstawie
prawnej określającej pozycję w dzienniku urzędowym ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela zamiast „poz. 647” powinno byd „poz. 674”, prosząc Radę o sprostowanie błędu.
Obecnie obowiązujące przepisy określają stanowiska, które już nie obowiązują. Kolejna
zmiana dotyczy zmiany pensum kierowników szkolenia praktycznego, kierowników
warsztatów szkolnych oraz kierowników kształcenia praktycznego zaproponowana została
liczba 7h. Następna zmiana dotyczy zmiany liczby nadgodzin, tak aby był on zgodny z
faktyczną sytuacją.
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd
Powiatu projekt uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych, w tym:
„za” głosowało

23

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/86/2011 została przyjęta jednogłośnie.
k) w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z
drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Pietrzak – Sikorska Dyrektor Wydziału
Komunikacji i Dróg.
Od dnia 21 sierpnia 2011 r. zacznie obowiązywad art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 22 lipca 2010 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,
poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466). Zgodnie z tym przepisem: „Rada Powiatu, biorąc pod uwagę
koniecznośd sprawnej realizacji zadao, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz koszty usuwania i
przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu ustala corocznie w drodze uchwały
wysokośd opłat o których mowa w ust. 5c oraz wysokośd kosztów o których mowa w ust. 2a.
Wysokośd kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może byd wyższa niż maksymalna kwota
opłat za usunięcie pojazdu o których mowa w ust. 6a.". Dotychczas opłaty ustalane przez
Radę Powiatu stanowiły dochód przedsiębiorcy wyznaczonego przez Starostę do usuwania i
przechowywania pojazdów. W myśl nowych przepisów ustalone opłaty będą dochodem
własnym powiatu.
W art. 130a ust. 5f ustawodawca nakłada na powiat realizację zadania polegającego na
usuwaniu pojazdów oraz zapewnieniu miejsc parkingowych na parkingach strzeżonych dla
usuniętych pojazdów jako zadania własnego powiatu. Zadania te będą mogły byd
realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne lub zlecone podmiotom zewnętrznym
z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. W przypadku powierzenia zadao
usuwania i przechowywania pojazdów innym podmiotom zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych, różnica pomiędzy opłatą ustaloną w uchwale Rady Powiatu a
opłatą zaproponowaną przez podmiot zewnętrzny stanowid będzie dochód powiatu.
W uchwale proponuje się przyjęcie maksymalnych wysokości stawek określonych w art. 130a
ust. 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 22 lipca
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2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
powodują istnienie obaw, że realizacja tego zadania może wpływad negatywnie na finanse
powiatu. A zatem przyjęcie maksymalnych stawek zmniejsza to ryzyko,
a jednocześnie umożliwi sprawną realizację zadania.
Uchwała określa wysokośd kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów.
Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub
w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia
pojazdu w przypadkach o których mowa w ust. 1 lub 2, spowodowało powstanie kosztów, do
ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu”. Przesłanką do przyjęcia takich stawek jest
dotychczasowe doświadczenie z którego wynika, że podmioty realizujące zadania w zakresie
usuwania i przechowywania pojazdów oczekiwały, poza opłatami za usuwanie, innych
dodatków mających zapewnid opłacalnośd zadania. Były wśród nich, poza opłatą za usunięcie
i odholowanie pojazdu opłaty za przejazd bez ładunku oraz odstąpienie od usunięcia
pojazdu. Mając na uwadze powyższe w uchwale proponujemy przyjęcie wysokości kosztów
na poziomie 50% wysokości opłat za usunięcie pojazdu. Należy zaznaczyd, że koszty powstałe
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w całości będą obciążały właściciela pojazdu.
Maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym będą ulegad
corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki
ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (art. 130a ust. 6b
ustawy).
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych, w tym:
„za” głosowało

22

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/87/2011 została przyjęta jednogłośnie.
l) po autopoprawce w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gnieźnieoskiego na lata 2011 – 2023.
Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieoski.
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W uchwale Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieoskiego na lata 2011-2023
ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie proponowanych zmian
do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.
2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją zmian w załączniku
Nr 1.
3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany do:
a) programów, projektów lub zadao związanych z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i których płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Ponadto wprowadza się zmiany w treści uchwały i załącznikach zgodnie z pismem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sygn. WA-0901/3/7/2011 z dnia 08 czerwca
2011r.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych, w tym:
„za” głosowało

22

„przeciw” głosowało

1 (Marek Gotowała)

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/88/2011 została przyjęta większością głosów.
m) po autopoprawce w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.
Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieoski.
Do uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:
Zwiększa się dochody:
o kwotę……………………………………….………...….............................................................…....804 411
tj. do kwoty……………………………………………………........................................................122 737 412
Zwiększa się wydatki:
o kwotę………………………………………….…….........................................................................804 411
tj. do kwoty…………………………………………………...………………………………………………......141 384 658
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Radny Marek Gotowała, zadał pytanie: „Dlaczego Prezydent Miasta Gniezna zabrał środki na
straż pożarną?”
Przewodniczący Rady poinformował, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą
uczestniczyd w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania PSP. Jednakże w przypadku, gdy
wsparcie polega na przekazaniu środków finansowych dla Komendy PSP, to środki finansowe
(tu: środki z budżetu Miasta Gniezna) winny zostad przekazane przez tę jednostkę
za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP, a nie przekazane do budżetu Powiatu
i w następstwie powyższego zwiększany plan finansowy Komendy Powiatowej PSP o te
środki.
Starosta poinformował, że informacja przedstawiona przez Przewodniczącego miała byd
omówiona w pkt 16 porządku obrad tj: wolne głosy i informacje.
Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt
uchwały.
W związku z brakiem pytao Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych, w tym:
„za” głosowało

24

„przeciw” głosowało

0

„wstrzymało się” głosowało

0

Uchwała Nr XI/89/2011 została przyjęta jednogłośnie.
W związku z brakiem dalszych projektów uchwał Przewodniczący przeszedł do kolejnego
punktu sesji.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
W związku z faktem, iż żaden z radnych nie złożył interpelacji, zapytania i wnioski
Przewodniczący zamknął pkt 14 i przeszedł do pkt. 15 porządku obrad.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na interpelację:
1) Radnej Krystyny Żok w sprawie: powołania grupy interwencyjnej WOPR.
2) Radnego Andrzeja Kwapich w sprawie: udostępnienia do publicznej wiadomości
przebiegu i uzasadnienia wyboru dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Witkowie.
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3) Radnego Tadeusza Pietrzak:
– zapytanie w sprawie: stanu zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Gnieźnie osób posiadających świadczenia emerytalne.
– wniosek w sprawie zamieszczania w porządku obrad Rady przerw w obradach.
4) Zapytanie radnego Tomasza Budasza w sprawie: możliwości podjęcia działao przez
Starostwo Powiatowe zmierzających do organizacji usług dentystycznych w soboty,
niedziele i święta.
5) Zapytanie radnego Marka Gotowały w sprawie: udzielenia informacji nt. kosztów
ponoszonych przez Powiat Gnieźnieoski i korzyści jakie wynikają z przynależności do
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.
6) Zapytanie radnego Marcina Makohooskiego w sprawie: udzielenia informacji o
efekcie rozmów z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Witkowie i ocenę obecnej sytuacji w szkole.
Przewodniczący Rady poinformował, że treścią odpowiedzi szczegółowo można się zapoznad
w Biurze Rady.
16. Wolne głosy i informacje.
Przewodniczący poinformował, że na jego ręce w okresie międzysesyjnym wpłynęły
następujące sprawy (wszystkie dokumenty znajdują się do wglądu w Biurze Rady):
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pismem z dnia 8 czerwca br. stwierdziła, że
w Uchwale Nr IX/70/2011 Rady Powiatu Gnieźnieoskiego z dnia 25 maja 2011 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieoskiego na lata
2011-2023, wystąpiły błędy pisarskie (rachunkowe), wskazując na koniecznośd
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości wskazane przez
RIO skorygowane zostały uchwałą podjętą w dniu dzisiejszym.
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pismem z dnia 15 czerwca br. stwierdziła,
że uchwała Rady Powiatu Gnieźnieoskiego Nr IX/71/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011 została podjęta z
naruszeniem przepisów prawa. Naruszenie dotyczy ujęcia w budżecie Powiatu po
stronie dochodowej, jak również wydatkowej kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na
realizację zakupu dotyczącego sprzętu dla Komendy Powiatowej Paostwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie, pochodzącej z budżetu Miasta Gniezno. Jak wskazuje Regionalna
Izba Obrachunkowa w sytuacji, kiedy jednostka samorządu terytorialnego (w tym
przypadku Miasto Gniezno) chce uczestniczyd w pokrywaniu części kosztów
funkcjonowania Komendy Powiatowej, środki finansowe które chce przekazad dla
Komendy Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej winna przekazad przez budżet
Miasta Gniezna za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP, a wydatek winien byd
sklasyfikowany w budżecie Miasta Gniezno w paragrafie dotyczącym „Wpłat jednostek
na paostwowy fundusz celowy”. Środki nie powinny byd przekazywane do budżetu
powiatu i w następstwie nie powinien byd zwiększany plan finansowy Komendy
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Powiatowej PSP. Ponadto w podjętej uchwale wystąpił błąd pisarski. Opisane
nieprawidłowości zostały w dniu dzisiejszym sprostowane w podjętej przez Radę
uchwale w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieoskiego na rok 2011.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że jest to uzupełnienie odpowiedzi na pytanie radnego
Marka Gotowały.
3. Przewodniczący poinformował radę, że Pan Piotr Gruszczyoski Senator RP w związku z
przekazanym do wiadomości apelem Rady Powiatu Gnieźnieoskiego skierowanym do
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: uznania kwestii wsi i rolnictwa za
priorytetowy kierunek działao w ramach prezydencji polskiej w unii europejskiej w II
połowie 2011 roku, złożył na ręce Marszałka Senatu w przedmiocie sprawy
oświadczenie skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z odpowiedzią Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi można zapoznad się w Biurze Rady.
4. Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg i Autostrad udzieliło odpowiedzi w
zakresie modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku od m. Czeluścin do Gniezna. Z
informacji wynika, że w chwili obecnej realizowany jest program wieloletni pn.
program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 ustanowiony uchwałą Rady
Ministrów z dnia 25 stycznia br., będący kontynuacją dotychczas obowiązującego
programu ustanowionego w 2007r. W ramach planu działao na sieci drogowej w latach
2011-2013 przewidywana jest realizacja zadania polegającego na rozbudowie drogi
krajowej nr 15 Września – Gniezno na odcinku Żydowo-Gniezno długości 12,7 km o
prognozowanej wartości wynoszącej 40 mln zł (pod warunkiem jednak zabezpieczenia
środków finansowych na realizację zadania). Jak informuje Zastępca dyrektora
Departamentu Dróg i Autostrad Pani Agnieszka Krupa w chwili obecnej opracowywana
jest dokumentacja techniczna dla przedmiotowego projektu. Apel w sprawie
kontynuacji budowy drogi Nr 15 na odcinku Września-Czeluścin Rada podjęła na sesji w
dniu 24 lutego 2011r.
5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków
poinformowało o udzielonej dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej pw. św. Mikołaja i św.
Jadwigi (XVIIIw.)w Dębnicy w gminie Kłecko w wysokości 39 978,80 zł przeznaczonej na
montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu. Kwota udzielonej dotacji stanowi
100% kosztów realizacji zadania.
Radna Anna Wójcik – Starczewska podziękowała Radzie Powiatu za wsparcie w konkursie
„Drugie życie elektro – śmieci”. Szkoła Podstawowa Nr 5 z Gniezna otrzymała nagrodę grand
prix w tym konkursie.
Radny Marcin Makohooski zadał pytanie: „Czy Pani Danuta Winiarska jest Dyrektorem
Wydziału Ochrony Zdrowia?” Ponadto radny zwrócił się z prośbą do Starosty Dariusza Pilaka
o informowanie o ruchach kadrowych w Starostwie. Radny stwierdził, że w trakcie dnia
odpowiedzialności obywatelskiej którego patronatem był Starosta Gnieźnieoski, radny był
zażenowany prowadzoną kampanią wyborczą przez Senatora Piotra Gruszczyoskiego.
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Starosta poinformował, że jest patronatem różnych uroczystości i nie będzie przepraszał za
objecie patronatu nad tą uroczystością. Odnośnie zatrudnienia Pani Danuty Winiarskiej
Starosta poinformował, że są to czynności z zakresu prawa pracy i to pracodawca decyduje
kogo zatrudniad.
Radny Marcin Makohooski powiedział, że jego inwencją nie było krytykowanie objęcia
patronatu nad tą uroczystością tylko sytuacją jaka miała miejsce. Zdaniem radnego Starosta
powinien zwrócid uwagę na to co firmuje swoją osobą. Ponadto radny poprosił o udzielenie
konkretnej odpowiedzi czy Pani Winiarska jest pełniącą obowiązki Dyrektora Wydziału
Ochrony Zdrowia i poprosił Starostę, aby informował radę o posunięciach kadrowych.
Starosta potwierdził, że Pani Danuta Winiarska jest pełniącą obowiązki Dyrektora Wydziału
Ochrony Zdrowia.
Radny Stanisław Szczepaoski zadał pytanie: „Czy jest już decyzja co w sprawie Mielna?”
Starosta poinformował, że sprawa jest w trakcie i informacja zostanie przekazana Radzie w
stosownym czasie.
Radny Stanisław Szczepaoski zadał pytanie: „Czy będzie przetarg na wynajęcie pomieszczeo
w budynku Starostwa dla firm ubezpieczeniowych?”
Starosta poinformował, że taki przetarg zostanie przeprowadzony nie tylko dla firm
ubezpieczeniowych, ale także na inne pomieszczenia na okres 3 lat.
17. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 17.03 zamknął obrady XI sesji
Rady Powiatu Gnieźnieoskiego IV kadencji.
Na tym protokół zakooczono.
Protokołował:
/-/ Mateusz Czornak
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Kujawa
Gniezno, dnia 21 czerwca 2011 r.
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