
Gniezno, dn. 10.11.2020 

Agnieszka Rzempała-Chmielewska 

Radna Gminy Gniezno 

 

Szanowna Pani Wójt 

Maria Suplicka 

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 

Gminy Gniezno 

Interpelacja nr 31/20/I/ARC 

Zgodnie z §24 Statutu Gminy Gniezno składam interpelację w sprawie zakupu niezbędnego 

wyposażenia rozbudowywanego budynku remizy strażackiej OSP w Strzyżewie Smykowym. 

 

Uzasadnienie: 

Dobiega końca realizacja zamówienia publicznego w sprawie modernizacji i rozbudowy remizy  

w Strzyżewie Smykowym. Zadanie to jest przedmiotem dyskusji niemal przez cały okres obecnej 

kadencji Rady Gminy Gniezno. Po wielu zawirowaniach inwestycja ta została ostatecznie poddana 

realizacji na początku br. W styczniu br. na przedsięwzięcie to została zapisana w uchwale budżetowej 

kwota 1 063 414,53 zł. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego została wybrana 

najkorzystniejsza oferta w kwocie 972 494,58 zł. Oszczędności poprzetargowe miały być wykorzystane 

na wyposażenie strażnicy w niezbędne wyposażenie.  

 

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Gniezno została poinformowana przez OSP w Mnichowie  

o decyzji samorządu Województwa Wielkopolskiego o wpisaniu Gminy Gniezno na listę samorządów, 

którym ma zostać przyznane dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

pow. 3,5 t. Wymagana kwota dofinansowania wynosiła 250 tys. zł., ale warunkiem koniecznym do jej 

otrzymania było wyasygnowanie pozostałej wartości 50% wartości samochodu. Mimo, iż zadanie to 

nie zostało ujęte w budżecie w roku 2020 ewentualny brak reakcji po stronie Rady Gminy Gniezno 

byłoby niewybaczalnym błędem, który mógłby rzutować w przyszłości na możliwości ubiegania się  

o środki z UMWW w Poznaniu. Ponieważ opisywana sytuacja miała charakter nagły i pilny decyzją Rady 

Gminy Gniezno zostały zaproponowane przesunięcia w budżecie w celu zabezpieczenia koniecznej 

kwoty. Kwota 250 tys. zł. została zabezpieczona po części, tj. w kwocie 90.919,95 zł w ramach w/w 

oszczędności poprzetargowych z zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - 

wariant C bez łącznika”. W trakcie procedowania nad tymi zmianami w czerwcu br. podczas stałych 

komisji Rady Gminy Gniezno padła deklaracja ze strony Pani Wójt, iż w sytuacji konieczności 

zabezpieczenia dodatkowych środków na wyposażenie remizy oraz ewentualnych prac dodatkowych, 

zostaną dokonane przesunięcia w budżecie gminy w II połowie 2020 roku. 

 

Aktualnie istnieje racjonalna przesłanka, aby dokonać pilnej korekty w budżecie gminy, aby zadanie 

przebudowy remizy strażackiej z Strzyżewie Smykowym sfinalizować w zakresie przewidywanym 

podczas procedowania nad niniejszym zadaniem na przełomie 2019 i 2020 roku.  



 

Oprócz realizacji robót dodatkowych tj. wykonania zjazdu powstałego w trakcie budowy oraz zakupu 

niezbędnego wyposażenie strażnicy tj. szafek na stroje bojowe w ilości 28 szt. pozostaje jeszcze 

urządzenie i wyposażenie kuchni, zakup stołów i krzeseł do sali dydaktycznej oraz zakup pralko – 

suszarki. Jeśli chodzi o urządzenie do prania, jego zakup jest dopełnieniem, jednym z argumentów 

podejmowanym wielokrotnie przez radnych Gminy Gniezno w kwestii bezpieczeństwa ochotników.  

Na temat niebezpieczeństwa, związanego z przynoszeniem do domów dużej ilości związków 

rakotwórczych wraz z ubraniami po zakończonych akcjach gaśniczych, były podejmowane dyskusje na 

kilku sesjach Rady Gminy Gniezno. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o realizację w roku 2020 wydatków na urządzenie i wyposażenie 

kuchni, zakup stołów i krzeseł do sali dydaktycznej oraz zakup pralko-suszarki. Mając na względzie fakt, 

że z powodu pandemii część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana lub została wykonana  

w mniejszym zakresie wnioskuję o przeznaczenie stosownych środków na realizację w/w zadań. Gdyby 

miało się to okazać niemożliwe w całości w roku bieżącym (np. z powodów finansowych lub 

proceduralnych) proszę o realizację niniejszego wniosku nie później niż do końca I kw. 2021 roku,  

w ramach przyszłorocznego budżetu Gminy Gniezno.  

 

Uprzedzając ewentualną chęć przerzucania tego typu wydatków na Fundusz Sołecki pragnę zauważyć, 

że nie ma uzasadnienia na tego typu finansowanie, ponieważ tego typu wydatki winny być pokryte  

z FS wszystkich sołectw z obszaru działania OSP Strzyżewo Smykowe. Budżety sołectw zostały 

zaplanowane do końca III kw. 2020 roku i można domniemywać, że takie wydatki nie zostały 

zaplanowane.  

 

Wierząc w dobrą wolę Pani Wójt liczę na pozytywne odniesienie się do niniejszej interpelacji. 

Sfinalizowanie zadania przebudowy remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym pozwoli na skupienie 

uwagi samorządu Gminy Gniezno na innych zadaniach o charakterze inwestycyjnym. 

 

            

 

z poważaniem 

                                  


