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Gniezno, dnia 29 maja 2020r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym został 

przygotowany Raport o stanie Gminy Gniezno za rok 2019. Raport jest zestawieniem 

najważniejszych informacji na temat funkcjonowania naszej Gminy w roku  2019.  Wyrażam 

nadzieję, że Raport o stanie Gminy Gniezno pozwoli mieszkańcom przybliżyć stan gminy 

i ułatwi udział w debacie publicznej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Maria Suplicka 

Wójt Gminy Gniezno 
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Spójność realizowanych zadań w odniesieniu do obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy 

  Strategia rozwoju gminy to perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele 

rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje 

środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Wynika z tego, 

że strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie 

czasowym (10-15 lat) określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować 

i rozwijać się. 

 Aktualnie obowiązująca strategia rozwoju Gminy Gniezno została opracowana 

w 2004 roku, a jej okres obowiązywania określono na lata 2005-2020. Należy pamiętać,  

iż w momencie jej formułowania na terenie Gminy Gniezno zamieszkiwało około 8 tysięcy 

mieszkańców, natomiast obecnie liczba mieszkańców wynosi ok. 12,5 tysiąca. Z uwagi na 

powyższe, w ciągu ostatnich 15 lat zmieniła się struktura społeczna a tym sam oczekiwania 

poszczególnych grup społecznych, które zamieszkują na terenie gminy. 

 Na podstawie analizy SWOT została określona misja: 

„Gmina Gniezno zaspakajając potrzeby zbiorowe wspólnoty będzie dążyła do stworzenia 

odpowiednich warunków funkcjonowania mieszkańcom gminy, rolnikom oraz 

przedsiębiorcom tak aby część osób pracujących w rolnictwie mogła znaleźć zatrudnienie  

w sferze produkcji i usług, dzięki czemu zostanie podniesiony poziom życia wszystkich 

mieszkańców co będzie przyczyniało się do dalszego jej rozwoju". Misja ta w pewnej części na 

przestrzeni obowiązującej strategii rozwoju zrealizowała się samoistnie z uwagi na sytuację 

popytowo – podażową na rynku pracy.  Rolnicy, którzy sprzedali ziemię lub posiadają małe 

gospodarstwa znaleźli zatrudnienie głównie poza miejscem zamieszkania. Teza ta ma 

odzwierciedlenie w gminnej stopie bezrobocia zanotowanej na koniec grudnia 2019 r. – wynosi 

ona 1,7 % ( 119 osób bezrobotnych ) 

  W związku z powyższym ustalono 4 cele strategiczne: 

- Rozwój infrastruktury technicznej, 

- Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno, 

- Gmina Gniezno przyjazna dla mieszkańców, 

- Promocja i Public Relations Gminy Gniezno. 

Do każdego celu strategicznego sformułowano cele operacyjne oraz zadania jakie należy 

podjąć, żeby zrealizować cele operacyjne. 

 W 2019 r. Gmina Gniezno kierując się założeniami określonymi w obowiązującej 

strategii rozwoju podjęła działania zmierzające do rozwoju infrastruktury technicznej i rozwoju 
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społeczno - gospodarczego a także podjęła działania promocyjne oraz działania, które sprawiły, 

że jest przyjazna dla mieszkańców. 

 Cele operacyjne, które zostały zrealizowane w 2019r: 

 budowa infrastruktury wodociągowej, 

 budowa infrastruktury drogowej, 

 budowa infrastruktury oświetleniowej, 

 budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych, 

 remonty dróg, 

 wybudowanie kompleksu budynków szkolnych w Zdziechowie, 

 bardzo dobrze rozwinięty transport publiczny i szkolny, 

 gospodarka odpadami, 

 nadzór nad ładem i porządkiem na terenie gminy, 

 projekt czyste powietrze, 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest, 

 gospodarka ściekowa, 

 opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

 nasadzenia drzew na terenie gminy, 

 dobrze rozwinięta polityka społeczna i prorodzinna, 

 projekt Pierwszy Publiczny Żłobek, 

 projekt Senior Plus, 

 urząd przyjazny dla mieszkańca, 

 rozwój polityki promocyjnej gminy, 

 promocja internetowa gminy 

 rozwój kulturalny w gminie, 

 rozwój i promocja rolnictwa, 

 zwiększenie dostępu do świetlic wiejskich, 

 bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców, 

 bezpieczna droga do szkoły poprzez wprowadzenie szkolnych przewozów 

zamkniętych. 

Poniżej w poszczególnych rozdziałach zostały dokładnie przedstawione realizowane zadania, 

które przyczyniły się do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Gminy Gniezno. 
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Władze Gminy Gniezno 

Wójt Gminy Gniezno 

W stosunkach publiczno - prawnych Gminę Gniezno reprezentuje Wójt Gminy Gniezno Pani 

Maria Suplicka. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające  

z przepisów prawa oraz nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje swe zadania przy 

pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. W styczniu 2019 r. został powołany 

zastępca Wójta Gminy Gniezno – funkcję tę sprawuje Maciej Mądry. 

Sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu Gminy zajmuje się Sekretarz Gminy 

Hanna Wrzaskowska, natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową Gminy 

Gniezno oraz realizacją budżetu należy do Skarbnika Gminy  Lidii Lebizon. 

 

Rada Gminy Gniezno 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy Gniezno, która rozpatruje  

i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. W 2019 r. 

władza uchwałodawcza sprawowana była przez 15 radnych Rady Gminy Gniezno  

VIII kadencji, funkcję Przewodniczącego Rady pełnił Mariusz Nawrocki. 

 

Rada Gminy Gniezno w 2019 r. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcje 

1 Mariusz Nawrocki Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 

2 Kamila Butrymowicz 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego 

3 Wioletta Nawrocka 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego 

4 Maria Brykczyńska 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 
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 Ze swojego składu Rada Gminy powołuje stałe lub tymczasowe komisje do realizacji 

poszczególnych zadań. W związku ze zmianą Statutu Gminy Gniezno w 2019 r. Rada Gminy 

Gniezno podczas XVI sesji w dniu 28 października 2019 r. przyjęła uchwały zmieniające nazwy 

i składy komisji, przestała funkcjonować Komisja Budżetowo-Gospodarcza oraz Komisja 

Oświaty. W ich miejsce powołano Komisję Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, 

5 Łukasz Ciesielski 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów 

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

6 Patryk Dobrzyński 

Przewodniczący  Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego 

7 Bolesław Dziel 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarki 

Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

8 Jakub Fryza 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

9 Agata Górna 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

10 Marian Kaźmiercak 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

11 Zygmunt Lewandowski 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

12 Ryszard Majewski 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego 

13 Iwona Modrzejewska 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

14 Iwona Pajkert 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

15 
Agnieszka Rzempała-

Chmielewska 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
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Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej oraz Komisję Gospodarki Rolnej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tym samym od 28 października 2019 r. działa 

pięć stałych komisji: 

Komisja Rewizyjna - Rada Gminy zobowiązana jest do powołania Komisji Rewizyjnej, której 

przedmiotem działania jest kontrola działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. 

Komisja Rewizyjna  

1. Agata Górna Przewodnicząca 

2. Iwona Modrzejewska Zastępca Przewodniczącej 

3. Łukasz Ciesielski Członek 

4. Bolesław Dziel  Członek 

5. Agnieszka Rzempała-Chmielewska Członek 

 

Komisja  Finansów  i Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego  –  zajmuje się budżetem,  

finansami,  gospodarką komunalną, planowaniem przestrzennym, turystyką, promocją, 

współpracą z organizacjami samorządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi  

i regionalnymi innych państw w zakresie rozwoju gospodarczego. 

Komisja  Finansów  i Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego   

1. Patryk Dobrzyński Przewodniczący 

2. Łukasz Ciesielski Zastępca Przewodniczącego 

3. Kamila Butrymowicz Członek 

4. Maria Brykczyńska Członek 

5. Ryszard Majewski Członek 

6. Iwona Pajkert Członek 

 

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Pomocy  Społecznej  - zajmuje się w zakresie  oświaty: 

działalnością przedszkoli  i szkolnictwa  podstawowego,  w zakresie  kultury   działalnością  

bibliotek,  jak  i sztuką  na  terenie gminy, w zakresie sportu wypoczynkiem, kulturą fizyczna, 

wykorzystaniem terenów rekreacyjnych, klubami sportowymi, profilaktyką uzależnień 

i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz opieką społeczną. 
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Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Pomocy  Społecznej 

1. Marian Kaźmierczak Przewodniczący 

2. Wioletta Nawrocka Zastępca Przewodniczącego 

3. Jakub Fryza Członek 

4. Iwona Modrzejewska Członek 

5. Iwona Pajkert Członek 

 

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - zajmuje się 

rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym  

i przeciwpożarowym (w tym gminne programy i strategie dotyczące ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki łowieckiej).  Komisja zajmuje się również 

wiejskimi inwestycjami ekologicznymi infrastruktury technicznej i rolnictwa, wodociągami  

i zaopatrzeniem w wodę, kwestiami związanymi z kanalizacją, usuwaniem  

i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypiskami, zielenią gminną.  

Komisja   Gospodarki   Rolnej,   Ochrony  Środowiska   i Porządku   Publicznego 

1. Maria Brykczyńska Przewodnicząca 

2. Bolesław Dziel Zastępca Przewodniczącej 

3. Kamila Butrymowicz Członek 

4. Patryk Dobrzyński Członek 

5. Zygmunt Lewandowski Członek 

6. Wioletta Nawrocka Członek 

7. Ryszard Majewski Członek 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - przedmiotem działania jest badanie i wyrażanie opinii 

o zasadności skarg, wniosków i petycji składanych przez obywateli na działalność Wójta  

i gminnych jednostek organizacyjnych. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

1. Jakub Fryza Przewodniczący 

2. Agnieszka Rzempała-Chmielewska Zastępca Przewodniczącego 

3. Agata Górna  Członek 

4. Marian Kaźmierczak Członek 

5. Zygmunt Lewandowski Członek 
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1. Demografia 

 

 Tak jak w roku poprzednim w gminie Gniezno obserwuje się intensywny przyrost 

mieszkańców terenów wiejskich. Gęstość zaludnienia wynosi 70,25 os/km2. Największą 

miejscowością pod względem liczby ludności w gminie Gniezno jest Osiniec. Na drugim 

miejscu plasuje się Mnichowo, zaś na trzecim Zdziechowa. W Osińcu liczba ludności wynosi 

998 osób, w Mnichowie - 838, natomiast w Zdziechowie - 791. Najmniejsze miejscowości 

gminne to Obórka z liczbą 78 mieszkańców, Napoleonowo - 78 oraz Krzyszczewo - 90.  

W roku 2019 ogólna liczba ludności wzrosła o 689 osób - na początku 2019 roku - 11816, 

natomiast na koniec 2019 r. - 12505. 

 Stan ludności gminy Gniezno na dzień 01.01.2019 r. z podziałem na sołectwa 

przedstawia się następująco: 

l.p. Miejscowość Mężczyźni  Kobiety 

1.        Braciszewo 72 50 

2.        Dalki 233 241 

3.        Dębówiec 93 100 

4.        Ganina 67 73 

5.        Goślinowo/Winiary 377 364 

6.        Jankowo Dolne/Jankówko 455 505 

7.        Kalina 146 147 

8.        Krzyszczewo 44 43 

9.        Lubochnia 150 166 

10.    Lulkowo 153 142 

11.    Łabiszynek 259 291 

12.    Mnichowo 421 371 

13.    Modliszewo 157 163 

14.    Modliszewko 228 231 

15.    Mączniki 52 54 

16.    Napoleonowo 37 40 

17.    Obora 172 170 

18.    Obórka 38 39 

19.    Osiniec 470 462 

20.    Piekary 241 249 

21.    Pyszczyn 100 95 

22.    Pyszczynek 90 92 

23.    Skiereszewo 150 159 

24.    Strzyżewo Kościelne 108 100 

25.    Strzyżewo Paczkowe 133 138 

26.    Strzyżewo Smykowe 85 93 



Strona | 11  
 

27.    Szczytniki Duchowne 353 356 

28.    Wełnica 314 367 

29.    Wierzbiczany 132 132 

30.    Wola Skorzęcka 146 142 

31.    Zdziechowa 388 377 

 

 

 

Stan ludności gminy Gniezno na dzień 31.12.2019 r. z podziałem na sołectwa oraz płeć 
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Stan ludności w gminie Gniezno na dzień 01.01.2019 r.

Mężczyźni Kobiety

l.p. Miejscowość Mężczyźni  Kobiety 

1.   Braciszewo 71 50 

2.   Dalki 257 263 

3.   Dębówiec 98 104 

4.   Ganina 71 75 

5.   Goślinowo/Winiary 397 393 

6.   Jankowo Dolne/Jankówko 477 547 

7.   Kalina 158 165 

8.   Krzyszczewo 48 42 

9.   Lubochnia 162 189 

10.   Lulkowo 159 145 

11.   Łabiszynek 267 298 

12.   Mnichowo 442 396 

13.   Modliszewo 160 166 

14.   Modliszewko 238 243 

15.   Mączniki 55 56 

16.   Napoleonowo 38 40 

17.   Obora 178 173 

18.   Obórka 39 39 
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Większą część populacji gminy Gniezno stanowią kobiety - jest to 50,40%, mężczyźni 

49,60% 
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Stan ludności w gminie Gniezno na dzień 31.12.2019

Meżczyźni Kobiety

49,60%50,40%

Mężczyźni Kobiety

19.   Osiniec 499 499 

20.   Piekary 266 269 

21.   Pyszczyn 110 104 

22.   Pyszczynek 97 94 

23.   Skiereszewo 155 162 

24.   Strzyżewo Kościelne 108 104 

25.   Strzyżewo Paczkowe 133 149 

26.   Strzyżewo Smykowe 86 94 

27.   Szczytniki Duchowne 381 377 

28.   Wełnica 355 372 

29.   Wierzbiczany 148 145 

30.   Wola Skorzęcka 156 152 

31.   Zdziechowa 393 398 
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W gminie Gniezno obserwuje się dodatni przyrost naturalny. W 2019 roku urodziło się  

176  dzieci, zgonów nastąpiło 71. 

Działalność gospodarcza - liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG-

1 w systemie CEIDG od 01.01.2019 do 31.12.2019 – 542 

 

Ilość wpisów działalności gospodarczej 

 Aktywny 802 

 Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych 17 

 Wykreślony 738 

 Zawieszony 130 
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2. Finanse gminy 

2.1. Stan finansów i budżetu gminy 

 Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy 

Gniezno za 2019 rok. 

Wyszczególnienie Plan po zmianach 
Wykonanie 

od początku roku 

Wskaźnik % 

wykonania planu 

DOCHODY, w tym:  

- dochody bieżące  

- dochody majątkowe 

63.122.512,10 

59 190 086,25 

3 932 425,85 

62 885 188,51 

60 314 963,97 

2 570 224,54 

99,62 

101,90 

65,36 

WYDATKI, w tym:  

- wydatki bieżące  

- wydatki majątkowe 

69 792 703,10 

54 406 284,00 

15 386 419,10 

65 151 159,25 

51 438 385,84 

13 712 773,41 

93,35 

94,54 

89,12 

DEFICYT/NADWYŻKA -6 670 191,00 -2 265 970,74 33,97 

PRZYCHODY 8 500 190,68 8 222 016,07 96,73 

ROZCHODY 1 829 999,68 1 805 999,68 98,69 

 

 Budżet Gminy Gniezno na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gniezno w 

dniu 20.12.2018 r. Uchwałą Rady Gminy Gniezno nr III/20/2018 w następujących 

wysokościach: 

 dochody 53.662.023,00 zł w tym: 

dochody bieżące - 49.885.568,00 zł 

dochody majątkowe - 3.776.455,00 zł 

 wydatki 60.332.214,00 zł w tym: 

wydatki bieżące - 44.315.229,00 zł 

wydatki majątkowe - 16.016.985,00 zł 

W trakcie roku budżet Gminy Gniezno był zmieniany 26 Zarządzeniami Wójta oraz  

7 uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych 

dochodów i wydatków budżetu  wynoszą: 

 dochody 63.122.512,10 zł, w tym: 

dochody bieżące - 59.190.086,25 zł 

dochody majątkowe - 3.932.425,85 zł 

 wydatki 69.792.703,10 zł, w tym: 
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wydatki bieżące 54.406.284,00 zł 

wydatki majątkowe 15.386.419,10 zł 

 

 Budżet na koniec 2019 roku  po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 

6.670.191,00 zł a po stronie wykonania  zamyka się deficytem   w wysokości  2.265.970,74 zł 

(sprawozdanie Rb-NDS ). Zadłużenie Gminy Gniezno na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu 

kredytów i pożyczek wynosi 25.900.000,00 zł. 

 

 Plan dochodów po zmianach wyniósł 63.122.512,10 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 

2019 roku wyniosło 62.885.188,51 zł  co stanowi 99,62 % planu, w tym : 

DOCHODY PLAN WYKONANIE % 

BIEŻĄCE 59.190.086,25 zł 60.314.963,97 zł 101,90 

MAJĄTKOWE 3.932.425,85 zł 2.570.224,54 zł 65,36 

 

 

 Plan wydatków po zmianach wynosi 69.792.703,10 zł, wykonanie na dzień 31 grudzień 

2019 roku wynosi 65.151.159,25 zł, co stanowi 93,35 % planu, w tym : 

WYDATKI PLAN WYKONANIE % 

BIEŻĄCE 54.406.284,00 zł 51.438.385,84 zł 94,54 

MAJĄTKOWE 15.386.419,10 zł 13.712.773,41 zł 89,12 

96%

4%

Struktura dochodów ogółem w 2019 r.

dochody bieżące dochody majątkowe
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2.2. Podatki i opłaty lokalne 

 Wójt gminy jest właściwym terytorialnie organem do realizacji następujących 

podatków: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku 

od środków transportowych, których pobór w całości przeznaczony jest na tworzenie dochodu 

gminy. Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny realizację zadań tworzących ważną 

część dochodu Gminy Gniezno. 

 

Podatki lokalne stanowiące dochód gminy w 2019 roku 

Rodzaj Podstawa prawna Kwota  

wymiaru 

w zł 

Kwota 

przypisów 

w ciągu 

roku.w zł 

Kwota 

odpisów 

w zł 

Razem Ilość 

wydanych 

decyzji lub 

przyjętych 

deklaracji 

Rolny Ustawa o podatku 

rolnym 

1 025 353 3 235 26 620 1 001 968  

 

5 662 

 Decyzji 

 

148 

deklaracji 

 

 

 

 

Leśny Ustawa o podatku 

leśnym 

75 527 20 14 75 533 

Od   

nieruchomości 

Ustawa o podatkach  

i opłatach lokalnych 

(Za rok 2019) 

7 154 289 150 336 84 761 7 210 864 

Ustawa o podatkach 

i opłatach lokalnych 

(Za lata ubiegłe) 

57 485 27 446 27 363 57 568 

Od środków 

transportu 

Ustawa o podatkach 

i opłatach lokalnych 

350898 

 

21 414 329484 171 

deklaracji 

Razem 8 675 417  

79%

21%

Struktura wydatków ogółem w 2019 r.

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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Umorzenia  

Liczba 

wniosków 

ogółem 

Wycofanych 

i odmówiono 

wszczęcia 

Załatwionych 

pozytywnie 

Załatwionych 

odmownie 

Łączna kwota umorzeń 

w  zł 

19 2 9 8 Rolny  324,00 

Od nieruchomości 

 26 844,30 

 
Szczegółowe działania związane z realizacją zadań dotyczących podatków lokalnych reguluje 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

 

2.2.1. Podatek Rolny 

 
 Podatek rolny był obliczany zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym oraz Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 

Gniezno na 2019 rok. 

 

Stawki podatku rolnego 

Równowartość 2,5 q ceny skupu żyta - dla gruntów gospodarstw 100 zł 

Równowartość 5,0 q ceny skupu żyta - dla gruntów poza gospodarstwami 200 zł 

 

Realizacja podatku w roku 2019 od osób prawnych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny 70 110,65 106 682,00 36 571,35 52% 

Wpływy 70 138,08   95 736,92 25 598,84 35% 

Zaległości     473,60        506,60        33,00 6,97% 

   

W 2019 r. nie ściągnięto żadnych zaległości, natomiast w 2018 r. ściągnięto 121 zł. W 2019 r. 

bilans otwarcia z tytułu zaległości wynosił 473,60 zł, natomiast na koniec roku całkowita kwota 

zaległości w tym podatku wynosiła 506,60 zł. 
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Realizacja dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł % wykonania planu 

64 000,00 95 736,92 31 736,92 149,59% 

 

 
Realizacja podatku w roku 2019 od osób fizycznych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny 944 270,11 921 363,00 -22 907,11 -2,43% 

Wpływy 913 896,95 907 201,98 -6 694,97 poniżej -1% 

Windykacja 

zaległości 

13 239,93 16 833,60 3 593,67 27 % 

 

 W 2019 r. spadła roczna kwota zaległości. Bilans otwarcia w 2019 r. wynosił 

42 512,99 zł, natomiast na koniec roku całkowita kwota zaległości w tym podatku wynosiła 

41 693,25 zł.    

 

Realizacja planu dochodu z podatku  

 

2.2.2. Podatek od nieruchomości 

 

 Podatek od nieruchomości był obliczany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 

1991 r. podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr II/8/2018 z dnia 

5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na 2019 rok.  

 

Stawki podatku od nieruchomości 

Rodzaj przedmiotu opodatkowania zł 

od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,70 

od 1 ha gruntów pod jeziorami i wodami stojącymi 4,33 

od 1 m2  gruntów pozostałych                                                               0,30 

Plan (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł % wykonania planu 

1 001 000,00 907 201,98 -93 798,02 90,63% 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
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od 1 m2  budynków  mieszkalnych                                                              0,60 

od 1 m2 budynków  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej   17,00 

od 1 m2  bud. zajętych na prowadzeniem  dział. gosp. w zakresie obrotu 

materiałem siewnym 

10,24 

od 1 m2  bud. zajętych na prowadzeniem dział. gosp. w zakresie świadczeń   

zdrowotnych           

4,45 

od 1 m2  budynków  gospodarczych  przy  budynkach  mieszkalnych   4,00 

od 1 m2  budynków  pozostałych   6,50 

 od wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej    2% 

 
Realizacja podatku w roku 2019 od osób prawnych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 4 877 660,00 5 157 301,00  279 641,00 5,73 % 

Wpływy (zł) 4 777 799,39 5 312 161,30 534 361,91  11 % 

Windykacja 

zaległości (zł) 

10 149,99 201 652,33  191 502,31  Ok. 2000% 

   

 W 2019 r. spadła też roczna kwota zaległości. Bilans otwarcia w 2019 r. wynosił 

242 230,97 zł, natomiast na koniec roku całkowita kwota zaległości w tym podatku wynosiła 

23 732,17 zł.  

 
Realizacja dochodu z podatku  

Plan  (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł % wykonania planu 

5 017 000,00 5 312 161,30 295 162,30 105,88% 

 
Realizacja podatku w roku 2019 od osób fizycznych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 2 021 311,16 2 222 496,66  201 185,50 10% 

Wpływy (zł) 1 963 119,52 2 195 382 232 262,48 12% 

Windykacja 

zaległości (zł) 

71 255,44 86 650,66 15 395,22 22% 
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 W 2019 r. spadła roczna kwota zaległości w porównaniu do roku poprzedniego. Bilans 

otwarcia  wynosił 42 512,99 zł, natomiast na koniec roku całkowita kwota zaległości w tym 

podatku wynosiła 41 693,25 zł. 

 
Realizacja planu dochodu z podatku  

Plan (zł)  Wykonanie (zł) Różnica zł   % wykonania planu 

1 980 000,00 2 195 382,38 215 382,38 110,88% 

 
 Na ogólną wysokość podatków w gminie mają wpływ: obowiązujące stawki podatku, 

powierzchnia gruntów i budynków oraz wartość budowli, a także ujawnione sposoby ich 

wykorzystania. Wysokość stawek w latach 2018 i 2019 była taka sama, jednak miał miejsce 

postępujący rozwój zabudowy na terenie Gminy Gniezno. 

 Najwyższy jednak wzrost wymiaru podatku od nieruchomości wynikał z prowadzonych 

oględzin oraz kontroli nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Ponadto na zwiększenie dochodów miała wpływ weryfikacja zgodności przedmiotów 

opodatkowania - wykazanych w informacjach lub deklaracjach podatkowych - ze stanem 

faktycznym.   

 

2.2.3. Podatek leśny 

 

 Podatek leśny był obliczany zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  

19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. 

 Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną 

według średniej ceny sprzedaży drewna, którą rady gmin mają prawo obniżać, a która 

w 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3. 

  Rada Gminy Gniezno nie widziała potrzeby obniżania tej ceny, w związku  

z powyższym stawka podatku leśnego w 2019 r. wynosiła 42,24 zł od 1 ha. 

 
Realizacja podatku w roku 2019 od osób prawnych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 71 067,00 70 120,00 947,00 -1 % 

Wpływy (zł) 71 067,00 70 120,00 947,00 -1% 
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Windykacja 

zaległości (zł) 

0,00 0,00 0,00 0% 

   

Realizacja planu dochodu z podatku  

Plan (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł % wykonania planu 

71 000,00 70 120,00 880,00 98,76% 

 

Realizacja podatku w roku 2019 od osób fizycznych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny  (zł) 5 515,00  5 407,00 108,00 -2% 

Wpływy  (zł) 5 568,40 5 350,60 217,80 -4% 

Windykacja 

zaległości  (zł) 

63,00 23,00 40,00 -63% 

   

Realizacja dochodu z podatku  

Plan (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł % wykonania planu 

5 600,00  5 350,60 249,40 95,55% 

 

2.2.4. Działania egzekucyjne zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego, od 

nieruchomości oraz leśnego 

 W celu egzekucji zaległości od osób prawnych w 2019 r wystawiono 45 upomnień 

na łączną kwotę 23 630,58 zł oraz przekazano do Urzędów Skarbowych 8 tytułów 

wykonawczych na łączną kwotę 5 639,00 zł. W 2018 r. wystawiono 71 upomnień na łączną 

kwotę 69 239,60 zł oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych  

na łączną kwotę 50 527,80 zł. 

 W celu egzekucji zaległości od osób fizycznych w 2019 r. wystawiono 1248 upomnień 

na łączną kwotę 360 207,42 zł oraz przekazano do Urzędów Skarbowych 578 tytułów 

wykonawczych na łączną kwotę 200 085,00 zł. W 2018 r. wystawiono 1194 upomnienia  

na łączną kwotę 291 558,98 zł oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 317 tytułów 

wykonawczych na łączną kwotę 126 345,10 zł. 



Strona | 22  
 

2.2.5. Podatek od środków transportowych 

 Podatek od środków transportowych był obliczany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr II/10/2018  

z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2019 rok, które są bardzo zróżnicowane gdyż uwzględniają: rodzaj środka 

transportowego, jego dopuszczalną masę całkowitą lub masę zespołu pojazdów, liczbę osi oraz 

sposób zawieszenia. 

 

Realizacja podatku w roku 2019 od osób prawnych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 82 024,60 73 993,00 -8 031,60 -9,79% 

Wpływy  (zł) 80 906,00 72 153,51 -8 752,49 -11% 

Zaległości - stan na 

dzień 31 grudnia  (zł) 

1 119,60 6 081,09 4 961,49 443,15% 

   

Realizacja planu dochodu z podatku  

Plan  (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł % wykonania planu 

88 000,00 69 096,51 18 903,49 78,52% 

 W celu egzekucji zaległości wystawiono 6 szt. upomnień na kwotę 6 567,50 zł.  

Do urzędów skarbowych wystawiono na zalegających 2 tytuły wykonawcze na kwotę  

984,00 zł.  

Realizacja podatku w roku 2019 od osób fizycznych w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 241 595,23 255 491,00 13 895,77,00 5,75% 

Wpływy (zł) 220 639,13 254 329,78 33 690,65 15,27% 

Zaległości - stan na 

dzień 31 grudnia (zł) 

21 039,10 22 744,70 1 705,60  8,11% 

 

Realizacja dochodu z podatku  

Plan (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł % wykonania planu 

221 000,00 253 839,78 32 839,78 114,86% 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
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 W celu egzekucji zaległości wystawiono 29 upomnień na kwotę 71 190,54 zł.  

Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 6 tytułów wykonawczych na kwotę  

7 330,30 zł. 

2.2.6. Pozostałe opłaty stanowiące dochód gminy 

Realizacja opłaty planistycznej w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 359 785,02 38 947,95 - 320 837,07 - 89,17% 

Wpływy (zł) 122 943,21 43 860,56 - 79 082,65 - 64,32% 

Zaległości - stan na 

dzień 31 grudnia (zł) 

36 792,55 40 853,51 4 060,96 11,04% 

  W 2019 r. wydano 4 decyzje dotyczące opłaty planistycznej. W celu egzekucji 

zaległości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 46 955,01 zł. Do urzędów skarbowych 

wystawiono na zalegających 2 tytuły wykonawcze na kwotę 42 770,00 zł.  

Realizacja opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń 

infrastruktury w pasie drogowym na podstawie decyzji bieżących oraz wydanych  

w latach ubiegłych w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018  

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 13 393,32 51 147,07 37 753,75 281,88% 

Wpływy (zł) 63 136,00 96 844,00 33 708,00 53,39% 

Zaległości - stan na 

dzień 31 grudnia (zł) 

3 115,79 3 133,35 17,56 0,56% 

 W 2019 r. wydano 321 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego. W celu egzekucji 

zaległości wystawiono 43 upomnienia na kwotę 3 008,77 zł. Do urzędów skarbowych 

wystawiono na zalegających 2 tytuły wykonawcze na kwotę 40,00 zł.  
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Realizacja opłaty adiacenckiej w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 

 2018 2019 Różnica zł Różnica % 

Wymiar roczny (zł) 109 207,60 98 030,03 - 11 177,57 - 10,24% 

Wpływy (zł) 80 427,05 83 643,81 3 216,76 4,00% 

Zaległości - stan na 

dzień 31 grudnia (zł) 

86 583,84 93 449,18 6 865,34 7,93% 

 

 W 2019 r. wydano 79 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej. W celu egzekucji 

zaległości wystawiono 90 upomnień na kwotę 28 254,34 zł. Do Urzędów Skarbowych 

wystawiono na zalegających 42 tytuły wykonawcze na kwotę 3 028,20 zł. 

  

Realizacja dochodu z powyższych opłat w roku 2019  

Plan (zł) Wykonanie (zł) Różnica zł    % wykonania planu 

568 000,00 224 348,37 343 651,63 39,50 % 

 

 Przy realizacji wszystkich działań dotyczących podatków przeważa uproszczony 

sposób prowadzenia postępowań -  przyjazny dla podatników, a jednocześnie skuteczniejszy i 

mniej kosztowny. Polega on głównie na telefonicznym przypominaniu  

o istniejących obowiązkach oraz na instruowaniu jak należy w najprostszy sposób wypełnić 

wymagane prawem te zadania. 

 
2.2.7. Zwrot podatku akcyzowego  

 Wójt gminy jest również właściwym terytorialnie organem do realizacji zwrotu 

producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wobec powyższego odrębnym zadaniem 

realizowanym przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych, które jednak nie przynosi dochodów 

Gminie Gniezno jest rozdysponowanie dotacji Skarbu Państwa przeznaczonej na ten cel. 

 Zadanie to jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 
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Postępowania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego  

 Luty 2019 Sierpień 2019 Razem 

Liczba przyjętych wniosków 372 318 690 

Liczba wydanych decyzji 372 318 690 

Łączna kwota zwrotu (zł) 657 651,79 375 360,61 1 033 012,40 
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3. Oświata w Gminie Gniezno 

3.1. Ogólna sytuacja Gminy 

 Raport o stanie gminy w roku 2019 w odniesieniu do oświaty obejmuje 8 miesięcy roku 

szkolnego 2018/19 oraz 4 miesiące roku szkolnego 2019/20. Gmina Gniezno w roku szkolnym 

2018/2019, prowadziła 5 szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi, 2 szkoły filialne oraz 

3 przedszkola funkcjonujące w 6 jednostkach organizacyjnych. 1 września 2019 roku zaczęły 

obowiązywać uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej  

w Modliszewku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zdziechowie.  

W związku z tym w roku szkolnym 2019/20 sieć szkół na terenie Gminy Gniezno składała się 

z 4 szkół podstawowych, 3 szkół filialnych oraz 3 przedszkoli funkcjonujących w 5 jednostkach 

organizacyjnych.  

 Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Gniezno zapewniają bezpieczne i higieniczne 

warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. W ramach ustawowych zadań wykonywano bieżące remonty obiektów 

szkolnych oraz realizowano zadania inwestycyjne. Szkoły i placówki na bieżąco doposażano 

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych.  Zapewniano obsługę administracyjną (w tym 

prawną), obsługę finansową w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 

3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395,  

ze zm.) i obsługę organizacyjną. 

 Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 1338 

uczniów i wychowanków, co stanowiło 56,64% dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

ujętych w rejestrze mieszkańców gminy Gniezno. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach  

i placówkach samorządowych na 152,22 etatach zatrudnionych było 161 nauczycieli, spośród 

których 75,15% to nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych posiadający stopień 

awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Ponadto w gminnych 

placówkach oświatowych, na 50 etatach zatrudnionych było 54 pracowników 

niepedagogicznych. W roku szkolnym 2018/2019 w formie jednostek budżetowych 

finansowanych bezpośrednio z budżetu Gminy Gniezno było 8 jednostek oświatowych (szkoły 

podstawowe w Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych, Modliszewku, Goślinowie  
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i Zdziechowie oraz przedszkola w Zdziechowie, Jankowie Dolnym i Szczytnikach 

Duchownych) oraz Gminne Centrum Usług Wspólnych. 

 

Tabela - Metryczka Gminy Gniezno 

 

 

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Gniezno dla których organem 

prowadzącym jest JST: 

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Szczytniki Duchowne 

27 

Teresa Zielińska 

od 1 września 2019 

Lidia Modrzejewska- 

Krüger 

Jarosław Kusz 

od 1 września 2019 

Teresa Zielińska 

 

 

Filialna Szkoła Podstawowa w Mnichowie 

Metryczka gminy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba ludności  gminy 10617 10895 11170 11427 11806 11810 12141

Budżet gminy (wykonanie 2018, plan 2019) 28669674 37820049,9 35227389,7 48302640,77 59162748,00 67465936 69859078,8

Budżet w przel iczeniu na jednego mieszkańca 2700,36 3471,32 3153,75 4227,06 5011,24 5712,61 5753,98

Dochody własne gminy 22575774 31324102,9 31135708,2 37042111,15 28728649,42 25831371,3 32335360

Otrzymana subwencja  oświatowa 6093900 6495947 7251846 7559972 7624313,00 7947641 9947641

Subwencja  oświatowa w przel iczeniu na jednego 

ucznia
7873,26 8150,50 8102,62 8129,00 8906,91 8990,54 10812,65

Wydatki  na  oświatę i  wychowanie w dzia łach 801 i  

854 (wykonanie 2018, plan 2019)
11021653,19 12858021,55 14350373,44 19247541,06 20099241,56 24833350,70 25124929,70

Wydatki  na  oświatę i  wychowanie w dzia łach 801 i  

854 (wykonanie 2018, plan 2019)w przel iczeniu na 

jednego ucznia  (razem z przedszkolami)

9965,33 11429,35 11591,58 15300,11 16528,98 19477,14 18777,97

Procentowy udzia ł wydatków na oświatę w 

stosunku do budżetu gminy.
38,44 34,00 40,74 39,85 33,97 36,81 35,97

Liczba wychowanków przedszkol i  i  uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Gniezno
1106 1125 1238 1258 1216 1275 1338

Liczba wychowanków przedszkol i  i  uczniów szkół 

dotowanych przez Gminę Gniezno
0 0 0 0 0 0 0

Liczba placówek oświatowych innych niż 

przedszkola  i  szkoły prowadzonych przez gminę
0 0 0 0 0 0 0

Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy 

Gniezno
774 797 895 930 856 884 920

Liczba wychowanków w przedszkolach i  oddzia łach 

przedszkolnych na terenie Gminy Gniezno
332 328 343 328 357 391 418
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Zdziechowa 51 

Tomasz 

Kropidłowski 

Agnieszka 

Borkowska 

 

Od 1 września 2019 r. 

62-200 Gniezno 

Zdziechowa 136 

 
 

Filialna Szkoła Podstawowa w Oborze 

 

Od 1 września 2019 r 

Filialna Szkoła Podstawowa w Modliszewku 

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Jankowo Dolne 9 
Piotr Maciejewski Marcin Ostaszewski 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Goślinowo 14 

Małgorzata 

Ziółkowska 
- 

Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku do 31 sierpnia 2019 r. 

Od 1 września 2019r. Filialna Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Formanowicza w 

Modliszewku 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Modliszewko 13 

do 31 sierpnia 2019 

p.o. Tomasz 

Kropidłowski 

- 
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Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Zdziechowa 51 

Mariola Marek-

Kornet 
- 

 

 

Oddział w Pyszczynie 

 

 W ramach bieżącego utrzymania obiektów oświatowych w ciągu roku w placówkach 

podejmowane były czynności zabezpieczające prawidłowy stan bazy oświatowej. Sukcesywnie 

uzupełniano wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne we wszystkich placówkach 

oświatowych Gminy Gniezno.  Każda szkoła w ramach bieżącego utrzymania przeprowadziła 

drobne remonty lub modernizacje w trakcie których wymieniano wykładziny, malowano 

pomieszczenia, naprawiano elementy elewacji. Doposażano i modernizowano place zabaw oraz 

sale dla sześciolatków. Stałą troską i uwagą objęte były urządzenia stanowiące wyposażenie 

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych na terenach gminnych placówek oświatowych. 

Dokonywano systematycznych przeglądów pod względem bezpieczeństwa. Podejmowano 

stosowne działania w przypadku stwierdzenia usterek. 

Remonty, naprawy, inwestycje wykonane w szkole w roku szkolnym 2018/2019 

Szkoła Podstawowa w Goślinowie 

1 Demontaż dwóch urządzeń na placu zabaw (za zgodą p. Wójt) 

2 Zakup projektorów i ekranów do klas w ramach projektu „Aktywna tablica” (do sześciu klas) 

3 Zakup stolików i krzeseł (do dwóch klas i oddziału przedszkolnego) 

4 Zakup szafek metalowych na odzież zewnętrzną na korytarz szkolny 

5 Zakup 10 krzeseł obrotowych do sali komputerowej 

6 Wymiana tablicy kredowej w jednej klasie 

7 Zakup dwóch szaf metalowych 

8 Zakup 4 materacy na zajęcia wychowania fizycznego 

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym 

1 Drobne, bieżące remonty 

Zespół Szkół w Szczytnikach Duchownych 

1 Remont zmywalni – powiększenie pomieszczenia, zakup nowego zlewu, szafek 

2 Remonty we własnym zakresie: malowanie kantorka nauczycieli wychowania fizycznego 

3 Remonty we własnym zakresie: drobne prace malarskie w budynku szkoły 

4 Malowanie sali przedszkolnej w Mnichowie 

5 Montaż stołów, zabudowa pod komputery w sali szkolnej w Mnichowie 
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Szkoła Podstawowa w Zdziechowie 

1. Drobne bieżące naprawy 

Przedszkole w Zdziechowie 

1. 
Nie wykonywano większych remontów poza drobnymi pracami malarskimi 

(odświeżenie dwóch sal przedszkolnych na terenie Pyszczyna ) 

 

3.2. Demografia 

 Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci placówek 

oświatowych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Podejmując działania 

związane z ustaleniem kształtu sieci szkół i przedszkoli nieodzowna jest precyzyjna analiza 

sytuacji demograficznej na terenie gminy. 

 Wykres 1 przedstawia dane dotyczące liczebności grupy dzieci w wieku 0-1 na terenie 

Gminy Gniezno na koniec każdego roku z zakresu lat 2006 - 2017. Analiza wykresu pozwala 

zauważyć, że liczebności tej grupy dzieci wykazuje minimalną tendencją wzrostową i pozostaje 

na podobnym poziomie (z niewielkimi wahaniami wokół liczby 130 rocznie).  Należy 

zauważyć, że w badanym okresie liczba mieszkańców Gminy Gniezno systematycznie rosła 

(od 7966 w roku 2006 do 11228 w roku 2017). Wzrost liczby mieszkańców gminy nie przekłada 

się wprost proporcjonalnie na liczbę urodzeń czy liczebność grupy wiekowej 0-1. 

Liczba dzieci w wieku 0-1 w latach 2006-2017 na terenie Gminy Gniezno 

 

 Prognoza demograficzna na najbliższe lata (Wykres 2) pokazuje, że liczba dzieci  

w wieku 3-6 lat  na terenie Gminy Gniezno będzie się utrzymywała na zbliżonym poziomie. 
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Prognozowana liczba dzieci w  wieku 3-6 lat w latach 2019-2021 na terenie Gminy Gniezno 

 

 Wykres 3 ilustruje dane dotyczące liczebności grupy dzieci w wieku 0-1 w Gminie 

Gniezno w latach 2004-2019. Zazwyczaj w prezentacji procesów demograficznych 

zachodzących na jakimś terenie podstawowym wskaźnikiem zachodzących zmian jest przyrost 

naturalny, a ściślej ilość urodzeń rejestrowanych na badanym terenie. W przypadku Gminy 

Gniezno równie istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmiany liczby ludności gminy jest 

migracja. Podaż działek budowlanych oferowanych na terenie gminy spowodował gwałtowny 

rozwój budownictwa mieszkaniowego i migrację ludności z Gniezna na tereny gminy. 

Wykres - Liczebności grupy dzieci w wieku 0-1 w Gminie Gniezno w latach 2004-2019  

na koniec roku urodzenia 

 

 Analiza wykresu 3 pozwala zauważyć, że w latach 2004–2019 najmniejszą liczebność 

grupy wiekowej 0-1, odnotowano w 2004 r. Wynosiła ona wówczas 91 osób. Obecnie rocznik 

dzieci urodzonych w 2004 roku liczy 154 osoby.  Począwszy od roku 2004 liczebność grupy 
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wiekowej 0-1 nieznacznie rośnie wykazując okresowe odchylenia od ogólnie rysującej się 

tendencji. W roku 2018 w tej grupie wiekowej znajdowało się 146 osób. W badanym okresie 

można zauważyć wyraźnie zaznaczone okresy maksymalne przypadające w latach 2008, 2013 

i 2018, oraz okresy minimalne przypadające na lata 2004, 2006, 2009, 2011 i 2016. Wykres  

4 wyraźnie pokazuje wpływ jaki na liczebność poszczególnych roczników wywierają procesy 

migracyjne.  

Liczebności roczników 2004-2019  dzieci zamieszkałych w Gminie Gniezno na dzień  

30 sierpnia 2019 

 

Średni przyrost populacji w roczniku wynosi 43,35%. 

Procentowy przyrost populacji poszczególnych roczników na przestrzeni lat 2004-2019 

na dzień 30.08.2019 

 

 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 do gminnych szkół podstawowych uczęszczają uczniowie  

urodzeni  w  latach  2005–2011.  Ponadto  w  szkołach  podstawowych  funkcjonowały  klasy 

III dotychczasowych gimnazjów, które zostały włączone w ich strukturę. Liczba uczniów 

uczęszczających do gminnych szkół podstawowych wynosi ogółem – 920, wg sprawozdania 

SIO – stan na 30 września 2018 r. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

69,23 51,89 92,86 47,79 40,97 78,30 48,09 47,27 45,59 27,10 34,78 31,82 28,33 19,70 6,16 23,68

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

69,23 51,89 92,86 47,79 40,97 78,30 48,09 47,27 45,59 27,10 34,78 31,82 28,33 19,70 6,16 23,68
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 Wykres 5 ilustruje prognozowaną liczbę dzieci w wieku 7–15 lat na lata 2018–2021  

na terenie Gminy Gniezno gdyby liczba dzieci, która mieszkała na terenie Gminy Gniezno  

na koniec roku urodzenia nie ulegała zmianom.  

Wielkość grupy dzieci w wieku szkolnym w Gminie Gniezno w latach 2004-2019  

w kontekście liczebność grupy na koniec roku urodzenia 

 

Wykres  ilustruje to samo zjawisko uwzględniając przyrost liczby dzieci wynikający z migracji 

Liczebności grupy dzieci w wieku szkolnym w Gminie Gniezno w latach 2004-2019  

w kontekście liczebność grupy na dzień 31.08.2019 

 

 Prognoza  demograficzna na  najbliższe  lata  wyprowadzana z tych danych  wskazuje,  

że  w  latach  2018–2021  liczba  dzieci w wieku 7–15 lat wzrośnie z 1453 w 2018 roku do 1530 
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w 2021 roku. W dalszej perspektywie do roku 2025 liczebność roczników szkolnych będzie 

malała i w roku 2025 będzie na poziomie porównywalnym z rokiem 2018. Prognoza 

demograficzna nie uwzględnia procesów migracyjnych, które nastąpią do roku 2025. Jeżeli 

będą się one utrzymywały na dotychczasowym poziomie to szacowaną liczbę dzieci należałoby 

podnieść o ok 20%, który to odsetek jest średnim wskaźnikiem przyrostu grupy wiekowej  

z ostatnich 5 lat. Ogólna tendencja w sytuacji demograficznej Gminy Gniezno jest taka sama 

jak utrzymująca się od kilku lat w skali całego kraju. Zapoczątkowane w latach 90-tych 

ubiegłego wieku przemiany demograficzne są przede wszystkim efektem wyboru, jakiego 

coraz częściej dokonują ludzie młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego 

poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny 

oraz jej powiększenie.   

 Dla osiągnięcia oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej istotne 

znaczenie ma prowadzenie przez gminę określonej prorodzinnej polityki w tym, w zakresie 

zapewnienia opieki jej najmłodszym mieszkańcom, gdzie stwierdzić należy, że: 

- od wielu lat władze gminy starają się zapewniać opiekę przedszkolną wszystkim 

zainteresowanym, 

- rozbudowywana jest sieć przedszkoli, 

- zapewnia  się  funkcjonowanie  świetlic  szkolnych  we  wszystkich  szkołach  na terenie 

gminy, 

- zorganizowane jest dożywianie dzieci we wszystkich placówkach, 

- zapewniono sprawnie funkcjonujący system dowozów. 

Nie bez znaczenia pozostają działania państwa polegające m.in. na tworzeniu warunków 

sprzyjających zwiększaniu dzietności (Program 500+). 

 

Działania podejmowane w poprzednim roku kalendarzowym oraz ich efekty,  

w odniesieniu do zapisów strategii rozwoju Gminy Gniezno 

Działanie II2Ba34 

Nazwa działania: 
Modernizacja, rozbudowa 

 i remonty bazy dydaktycznej 
Oznaczenie: 

II2Ba 

34 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest działanie) 
Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest działanie): 
Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest działanie): 
Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 

Opis działania:  

Do działań które w tym zakresie podejmie Gmina należy 

zaliczyć: 

 przeprowadzenie analizy potrzeb remontowych 
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i modernizacyjnych w zakresie bazy dydaktycznej na 

terenie Gminy Gniezno 

 zlecenie przygotowania projektu technicznego, 

 zlecenie prac budowlanych i modernizacyjnych. 

 

 W ramach realizacji działania II2Ba34 na bieżąco analizowano stan bazy lokalowej 

służącej do realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno. 1 września 2019 roku oddano 

do użytku nową siedzibę Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp 1918/19 w Zdziechowie.  

  

 Budynek szkoły jest kolejnym elementem realizowanej inwestycji oświatowej - budowy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie. W ramach realizacji tej inwestycji powstało 

i już funkcjonuje przedszkole oraz hala sportowa. W ramach realizacji działania II2Ba34 

przygotowywano dokumentację i analizy związane z występującymi na terenie Gminy Gniezno 

potrzebami w zakresie wychowania przedszkolnego. Niezmiernie istotną rolę odgrywa nie 

tylko samo kształcenie i baza dydaktyczna, ale także funkcjonowanie przy szkołach stołówek, 

zwłaszcza, że posiłki wydawane w szkołach są bardzo pożytecznym i skutecznym elementem 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Z tego powodu sukcesywnie jest podnoszony 

standard przyszkolnych stołówek, poprzez doposażanie kuchni i zaplecza towarzyszącego. 

 

Działanie II2Cd40 

Nazwa działania: 

Dostosowanie systemu 

edukacyjnego do potrzeb 

mieszkańców Gminy Gniezno 

Oznaczenie: 
II2Cd 

40 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 
Poprawa efektywności działań edukacyjnych 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 
Rozwój społeczny 

Cel strategiczny:  
(w ramach którego 

realizowane jest działanie): 
Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 
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Opis działania:  

Gmina Gniezno przeprowadzi analizę możliwości 

dostosowania systemu edukacyjnego do potrzeb 

mieszkańców, zarówno w zakresie edukacji dzieci i 

młodzieży, jak również edukacji dorosłych. Gmina 

wprowadzi również rozwiązania ograniczające 

dostosowujące koszty kształcenia w poszczególnych 

szkołach do wielkości subwencji oświatowej. 

  

 W ramach działania II2Cd40 przeprowadzono proces likwidacji Szkoły Podstawowej 

im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej  

im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej 

jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza 

w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem 

przedszkolnym. 

 

Działanie II2Ce41 

Nazwa działania: 
Zagwarantowanie zajęć 

pozalekcyjnych dzieci i młodzieży 
Oznaczenie: 

II2Ce 

41 

Nazwa zadania:  
(w ramach którego 

realizowane jest działanie) 
Poprawa efektywności działań edukacyjnych 

Cel operacyjny:  
(w ramach którego 

realizowane jest działanie): 
Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: 

(w ramach którego 

realizowane jest działanie): 
Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 

 

 W ramach realizacji działania II2Ce41 corocznie w arkuszach organizacyjnych szkół 

uwzględniane są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy. W ramach tych środków 

odbywają się zajęcia sportowe, artystyczne oraz typowo dydaktyczne w formie zespołów 

wyrównawczych lub kół zainteresowań. Dzięki środkom przekazywanym przez gminę  

na realizację zadań w ramach tego działania w szkole w Zdziechowie funkcjonuje prezentując 

wysoki poziom artystyczny chór szkolny oraz dynamicznie rozwijające się koło szachowe. 
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Działanie III2Ab55 

Nazwa działania: 
Opracowanie programu zwalczania 

patologii społecznych 
Oznaczenie: 

III2Ab 

55 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 
Zwalczanie patologii społecznych 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 
Bezpieczeństwo mieszkańców 

  Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 
Gmina Gniezno przyjazna dla mieszkańców 

 

 W ramach realizacji działania III2Ab55 szkoły oraz świetlice socjoterapeutyczne 

realizują programy przeciwdziałania patologiom społecznym. Ściśle współpracują na tym polu 

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

3.3. Informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, z wyjątkiem 

uchwały budżetowej, do których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym 

obowiązany był Wójt Gminy Gniezno, zarówno tych podjętych w poprzednim roku 

kalendarzowym, jak i tych, które były w roku ubiegłym wykonywane przez Wójta Gminy 

Gniezno.  

 

 W roku 2019 Rada Gminy Gniezno podjęła 15 uchwał, które regulowały sprawy 

oświaty na terenie Gminy Gniezno  

1. 

Uchwała Nr IV/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia 

dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne 

Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) kwalifikuje opłaty za przedszkole 

oraz opłaty za wyżywienie w przedszkolach do kategorii niepodatkowych należności 

budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie art . 61 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organem upoważnionym do wydawania 

decyzji o wysokości takiej należności jest Wójt Gminy Gniezno. W celu usprawnienia 
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obsługi tego zadania uzasadnionym jest upoważnienie dyrektorów przedszkoli  

i dyrektorów oddziałów przedszkolnych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy w dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wydawania takich decyzji. 

2. 

Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza 

w Modliszewku. 

Podejmując powyższą uchwałę Rada Gminy wyraziła zamiar przekształcenia z dniem 

31 sierpnia 2019  r. Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku 

o stopniu organizacyjnym klas I - VIII z oddziałami przedszkolnymi, w  Szkołę Filialną 

w Modliszewku o strukturze klas I - III z  oddziałami przedszkolnymi oraz włączenia 

jej w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 

1918/19 w Zdziechowie. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Gniezno do dokonania 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w  szczególności  

do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku.  

W opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nie jest możliwe dokonanie 

przekształcenia na podstawie przedłożonej uchwały, ponieważ w sprawę zaangażowane 

są dwie szkoły i w związku z tym powinny być podjęte dwie uchwały: pierwsza  

o likwidacji szkoły w Modliszewku i druga o przekształceniu szkoły w Zdziechowie 

polegającym na utworzeniu w miejscu zlikwidowanej szkoły w Modliszewku szkoły 

filialnej i włączeniu jej w strukturę szkoły w Zdziechowie. 

3. 

Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 

w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno. 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) organ stanowiący określa wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłata dotyczy uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej. Opłaty dotychczas pobierane za przedszkola miały 

charakter cywilnoprawny. Po wejściu w życie ustawy, o której mowa wyżej opłaty  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego stały się opłatami 

o charakterze publicznoprawnym. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne 

w publicznych szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Gniezno zapewniają 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach 

określonych w statucie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej.  

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar 

Rada Gminy ustaliła opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć 

4. 
Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku 
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Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Modliszewku, jako samodzielnej jednostki  

i przekształcenie jej w Szkołę Filialną o strukturze organizacyjnej oddziałów I - III wraz 

z oddziałem przedszkolnym, podległą organizacyjnie Szkole Podstawowej  

im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie nastąpił na podstawie 

powyższej uchwały podjętej przez Radę Gminy Gniezno. Zgodnie z opinią wyrażoną 

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, planowany proces przekształcenia szkoły 

winien dokonać się poprzez podjęcie uchwały o likwidacji szkoły w Modliszewku 

i uchwały o przekształceniu szkoły w Zdziechowie. Proces przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Modliszewku w Szkołę Filialną jest zasadny ze względów 

organizacyjnych. Pozwoli na uporządkowanie sieci szkolnej w Gminie Gniezno, 

nie zmieniając dostępności do edukacji najmłodszym uczniom, którzy nadal będą 

korzystali z nauki w tym samym miejscu tj. w Modliszewku. Dzieci z klas IV - VIII 

będą kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej w Zdziechowie. 

5. 

Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 

poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej  

w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem 

przedszkolnym. 

W związku z utrzymywaniem się na niskim poziomie wskaźników demograficznych na 

obszarze obwodu Szkoły Podstawowe w Modliszewku oraz wobec braku perspektyw 

na znaczącą ich poprawę, Gmina Gniezno, jako organ prowadzący, zamierza dokonać 

reorganizacji funkcjonującej na jej terenie sieci szkół poprzez utworzenie 

w miejscowości Modliszewko szkoły filialnej podporządkowanej organizacyjnie 

Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie. 

Przeprowadzenie procesu przekształcenia szkoły w Zdziechowie pozwoliło uratować 

przed całkowitą likwidacją ważną dla lokalnej społeczności szkołę. 

6. 

Uchwała nr X/67/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie 

przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej 

im. Ks. Leona  Formanowicza  w Modliszewku, obejmującej strukturą 

organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym    

Powyższa uchwała, miała finalizować proces przekształceń porządkujących sieć szkól 

na terenie Gminy Gniezno. Do treści §1 tej uchwały wkradł się błąd pisarski, który stał 

się podstawą jej unieważnienia przez Wojewodę Wielkopolskiego. Rozstrzygnięcie 

nadzorcze nr KN-I.4131.1.291.2019.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 

2019 r. unieważniło uchwałę nr X/67/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w całości. 

7. 

Uchwała nr XI/76/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 

2019 roku. 

31 sierpnia 2019 roku w polskim systemie edukacyjnym przestają funkcjonować 

gimnazja. Na terenie Gminy Gniezno wygaszane są 3 szkoły tego typu. Wobec 
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powyższego od dnia 1 września 2019 r. zmianie ulega gminna sieć szkół.  Rada Gminy 

ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także 

określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych. Z treści art. 39 wynika, że 

sieć publicznych szkół podstawowych winna być zorganizowana w sposób 

umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka 

z domu do szkoły nie  może przekraczać 3  km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V -VIII szkół podstawowych. 

Jeżeli te odległości są przekroczone, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki albo zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły środkami 

komunikacji publicznej. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem WNS.545.1.236.2019 

z dnia 12 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony uchwałą plan sieci 

szkół podstawowych od 1 września 2019 r. i uznał za zgodny z warunkami określonymi 

w art. 39 ust. 1-2, 5a-6 i 7a ustawy Prawo oświatowe. 

8. 

Uchwała nr XI/77/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia. 

W czerwcu 2019 roku znowelizowana została ustawa Karta Nauczyciela. Art. 34a 

dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) stanowi iż od 1 września 

2019 r.: Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, 

z tytułu jej sprawowania przysługuje dodatek funkcyjny w minimalnej wysokość 

300 zł." Ponieważ w załączniku dotychczas obowiązującej uchwały Nr LII/355/2018 

Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia, wysokość dodatku za wychowawstwo klasy określona została 

w zależności od liczebności klasy na 130 lub 90 zł miesięcznie podjęcie uchwały było 

konieczne i uzasadnione. 

9. 

Uchwała nr XI/78/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze. 

Zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych i przyznania organowi prowadzącemu 

przedszkola kompetencji  do  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  

godzin  zajęć nauczycieli pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci  6-letnie  i  

młodsze, organ  prowadzący  na  podstawie art.  42  ust.  7  pkt  3 lit. c ustawy Karta 

Nauczyciela, określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli  przedszkoli 

i  innych  placówek  przedszkolnych  pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci  6-

letnie i  dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin. Powyższy 
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przepis został wprowadzony art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245). W związku z powyższym od dnia 1 września 

2019 r. pensum nauczycieli pracujących w grupie mieszanej z dziećmi 6-letnimi  

i młodszymi w przedszkolach, dla których gmina Gniezno jest organem prowadzącym 

ustala się w wymiarze 23 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych. 

10. 

Uchwała nr XI/79/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 

przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły 

Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku, obejmującej 

strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym 

Powyższa uchwała, finalizuje proces przekształceń porządkujących sieć szkół na 

terenie Gminy Gniezno. Zawartą w tej uchwale intencją Gminy Gniezno - organu 

prowadzącego Szkołę Podstawową im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku - jest 

obniżenie jej stopnia organizacyjnego do poziomu klas I-III oraz przyporządkowanie 

organizacyjnie jako filii, Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 

1918/19 w Zdziechowie. Gmina Gniezno mogła tego dokonać tylko poprzez likwidację 

Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku oraz 

przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  

w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły 

Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem 

przedszkolnym. Zapisy uchwały weszły w życie 1 września 2019 roku. 

11. 

Uchwała nr XV/93/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gniezno 

Dotychczas obowiązujący Programu wspierania zamieszkałych na terenie Gminy 

Gniezno, szczególnie uzdolnionych uczniów został wprowadzony uchwałą  

Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r i odnosił się  

do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponieważ od 1 września 2019 r. 

w systemie oświaty nie funkcjonują już gimnazja, wystąpiła konieczność dostosowania 

zapisów uchwały do aktualnie obowiązujących warunków funkcjonowania systemu 

oświaty na terenie Gminy Gniezno. 

12. 

Uchwała nr XV/94/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1481), Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 

regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych lub wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Rada Gminy Gniezno Uchwałą Nr 

XV/93/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem 
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prowadzącym jest Gmina Gniezno stworzyła ramy do określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę w szkołach  

na terenie Gminy Gniezno. Niniejsza uchwała określa formy i zakres pomocy  

dla uzdolnionych uczniów, tryb postępowania w tych sprawach, oraz osoby uprawnione 

do korzystania z tej pomocy. Uczniowie zdolni, o ponadprzeciętnych osiągnięciach 

w nauce, sporcie lub działalności artystycznej, laureaci konkursów i olimpiad 

przedmiotowych, zasługują na wsparcie i indywidualne traktowanie ze strony władz 

gminy. Niniejsza uchwała wzmacnia działania podejmowane przez Gminę Gniezno na 

rzecz rozwoju utalentowanych uczniów i jest istotnym wyrazem prawidłowej realizacji 

gminnej polityki oświatowej. Stypendium lub nagroda edukacyjna jest wyróżnieniem 

za wykonaną pracę, trud i determinację w dążeniu do uzyskania jak najlepszych 

wyników. Pełni funkcję motywacyjną i zachęca do podejmowania wzmożonych 

wysiłków i działań doskonalących własne, indywidualne talenty i umiejętności. 

Podjęcie uchwały pomoże utalentowanej młodzieży uczącej się na terenie naszej gminy 

w realizacji zamierzeń i osiągnięciu ambitnych celów. 

13. 

Uchwała nr XVI/99/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego 

programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów 

dojeżdżających do szkół podstawowych: „ Akcja - bilet", realizowanego w ramach 

zadań własnych gminy Gniezno, 

Ustawa Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej w przypadkach, gdy droga dziecka z domu do szkoły 

przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV lub 4 km - w przypadku uczniów 

klas V-VIII szkół podstawowych. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat mają prawo  

do korzystania z wychowania przedszkolnego i powinny mieć zapewnione warunki  

do realizacji tego prawa przez gminę, na obszarze której mieszkają. Miejsca, w których 

dzieci 6-letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

dzieci 5-letnie realizują prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie 

powinno być oddalone od ich domu więcej niż 3 km. Jeżeli droga do tych miejsc 

przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami 

komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. W stosunku do dzieci  

3- i 4-letnich gmina nie ma takiego obowiązku. Może jednak także tym dzieciom 

zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. 

Rada Gminy Gniezno wyraża pogląd, że istotnym, a nawet ważniejszym niż kryterium 

odległościowe jest kryterium bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Większość 

dróg, którymi uczniowie poruszają się zmierzając na zajęcia lub wracając do domu,  

to drogi wąskie, pozbawione poboczy i chodników. Gwałtowny wzrost liczby 

pojazdów, towarzyszący dynamicznemu rozwojowi motoryzacji w naszym kraju, 

spowodował wzrost zagrożenia dla korzystających z tych dróg użytkowników. 

Publikowane statystyki obrazują zwiększającą się liczbę wypadków i kolizji mających 

miejsce w ruchu drogowym. W wielu z nich ofiarami są dzieci. Na terenie Gminy 
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Gniezno spora liczba uczniów mieszkających w odległości mniejszej niż to określono 

w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, dociera do szkół podstawowych pieszo, 

rowerem lub dowożeni są przez rodziców własnym samochodem. Wielu z nich 

pochodzi z rodzin, których nie stać na opłacenie biletów uprawniających do korzystania 

z komunikacji publicznej, ani też na dowóz przez rodziców samochodem.  

Mając na uwadze powyższe uznano za celowe, uchwalić gminny program osłonowy 

pozwalający finansować dojazd do szkoły dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których odległość z domu do szkoły 

lub przedszkola nie przekracza 3 km w przypadku przedszkolaków oraz uczniów klas 

I-IV  i 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII. 

14. 

Uchwała nr XVI/108/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagradzania. 

Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zobowiązują organ 

prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, do ustalania  

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania składników 

wynagrodzenia. Powyższą uchwałą dokonano uregulowania specjalnego funduszu 

nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy poprzez określenie sposobu 

podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół w ten 

sposób, że 40% środków funduszu nagród przeznacza się do dyspozycji organu 

prowadzącego a 60% środków funduszu nagród przeznacza się do dyspozycji dyrektora 

szkoły. Jednocześnie uchylono zapis § 9 ust. 5 oraz § 9 ust. 7 regulaminu - odnoszące 

się do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, - co czyni się na wniosek 

organizacji związkowych, które o usunięcie przedmiotowych zapisów wnioskowały 

w toku prowadzonych zgodnie z ustawa konsultacji. 

15. 

Uchwała nr XIX/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia 

zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół 

i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020. 

W związku z nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe i wprowadzeniu do niej art. 39a, 

wypełniając dyspozycję zawartą w ust. 3 w/w artykułu, aby ustalić kwotę zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli 

konieczne jest określenie średniej ceny jednostkowej paliwa obowiązującej na terenie 

Gminy Gniezno w danym roku szkolnym. Przyjęte wskaźniki będą obowiązywały przy 

zawieraniu nowych umów. 
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3.4. Organizacja i finansowanie oświaty, wyniki egzaminów i kontrole. 

3.4.1. Stan organizacji szkół 

 W roku szkolnym 2018/2019 gmina Gniezno była organem prowadzącym 

3 przedszkola publiczne i 5 szkół podstawowych. Stan organizacji szkół podstawowych  

w roku szkolnym 2018/2019 obrazuje tabela. 

 

Liczba dzieci/uczniów w poszczególnych placówkach edukacyjnych z podziałem na typy 

placówek oświatowych w 2019 r. 

Placówka oświatowa 
Liczba dzieci  

w placówce 

Szkoła Podstawowa w Goślinowie – oddział przedszkolny 13 

Szkoła Podstawowa w Goślinowie – uczniowie klas 4 - 8 105 

Razem 118 

Szkoła Podstawowa w Jankowie Dolnym 230 

Przedszkole w Jankowie Dolnym 50 

Razem 280 

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych 354 

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych – Filia w Mnichowie 14 

Przedszkole w Szczytnikach Duchownych (oddziały w Szczytnikach 

i Mnichowie) 

141 

(100 +41) 

Razem 509 

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie 210 

Szkoła Filialna Modliszewko - szkoła 7 

Szkoła Filialna Modliszewko – oddziały przedszkolne 29 

Szkoła Filialna Obora – oddziały przedszkolne 20 

Razem 266 

Przedszkole Zdziechowa 121 

Przedszkole Pyszczyn 61 

Razem 182 
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Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019. 

 
* wychowanków 
 

 Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw 

wychowania i oświaty, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie 

krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

 Przedszkola prowadzone przez Gminę Gniezno obejmują opieką dzieci w godzinach  

od 600  do 1600. Czas pracy poszczególnych przedszkoli na bieżąco dostosowywany jest 

do potrzeb rodziców. Funkcjonująca na obszarze gminy sieć przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, zapewnienia opiekę dzieciom 

w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy przy uwzględnieniu dowozów.  

W związku ze zmianą prawa polegającym na zapewnieniu opieki wszystkim dzieciom w wieku 

przedszkolnym zamieszkałym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, zachodzi 

<0 0 I II III IV V VI VII VIII IIIG

1.
Szkoła Podstawowa w 

Szczytnikach Duchownych
16 327 0 0 35 42 15 60 70 43 26 36 0

Oddziały gimnazjalne w 

Szczytnikach Duchownych
1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Filia w Mnichowie 2 14 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0

Przedszkole w Szczytnikach 

Duchownych
4+2 100+41 95 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 509 95 46 44 47 15 60 70 43 26 36 27

2.
Szkoła Podstawowa w 

Jankowie Dolnym
10 211 0 0 23 28 12 32 40 24 24 28 0

Oddziały gimnazjalne w 

Jankowie Dolnym
1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Przedszkole w Jankowie 

Dolnym
2 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 280 25 25 23 28 12 32 40 24 24 28 19

3.
Szkoła Podstawowa w 

Goślinowie
8 105 0 0 9 13 7 18 18 14 14 12 0

Oddział przedszkolny w 

Goślinowie
1 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 118 0 13 9 13 7 18 18 14 14 12 0

4.
Szkoła Podstawowa w 

Modliszewku
1 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddział przedszkolny w 

Modliszewku
2 28 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 35 19 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0

5.
Szkoła Podstawowa w 

Zdziechowie
10 193 0 0 14 26 4 28 54 22 26 19 0

Oddziały gimnazjalne w 

Zdziechowie
1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Oddziały przedszkolne w filii 

w Oborze
2 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 230 14 6 14 26 4 28 54 22 26 19 17

6. Przedszkole w Zdziechowie 5 104 84 20 - - - - - - - - -

Oddział w Pyszczynie 3 62 36 26 - - - - - - - -

8 166 120 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 1338 273 145 97 114 38 138 182 103 90 95 63

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

Wyszczególnienie
Liczba 

oddziałów

Liczba 

uczniów*

KLASY

RAZEM
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konieczność poszerzenia oferty o budowę, rozbudowę lub adaptację przedszkoli: w Jankowie 

Dolnym, Szczytnikach Duchownych i w Goślinowie.  

 W Gminie Gniezno dzieci objęte są opieką przedszkolną w 3 przedszkolach 

publicznych, w których łącznie funkcjonuje 15 oddziałów przedszkolnych oraz w 7 oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku 

szkolnym 2018/2019 obrazuje tabela. 

 

Stan organizacji przedszkoli publicznych 

Lp Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

uczniów* 

1. Przedszkole w Zdziechowie 6 150 121 

2. Oddział w Pyszczynie 3 68 61 

3. Przedszkole w Szczytnikach Duchownych 4 100 100 

4. Oddział w Mnichowie 2 44 43 

5. Oddział w Modliszewku 2 40 29 

6. Oddział w Goślinowie 1 15 13 

7. Przedszkole w Jankowie Dolnym 2 50 50 

8. Oddział w SP Zdziechowa 0 0 0 

9. Oddział Przedszkolny w Oborze (SP ZDZ) 2 40 20 

Ogółem 22 507 437 

     *wychowanków 

 

 W roku szkolnym 2018/2019r. w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 sieć 

przedszkoli i szkół podstawowych nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych w gminie 

Gniezno w znacznym stopniu zabezpieczała potrzeby mieszkańców gminy, a funkcjonujące  

na terenie gminy przedszkola stwarzały możliwość korzystania z ich usług dla większości 

dzieci w wieku przedszkolnym i w pełni zaspokajała zapotrzebowanie na tę usługę. Dość liczna 

grupa wychowanków przedszkoli i uczniów szkół uczyła się w placówkach oświatowych 

w Gnieźnie, co było wynikiem przede wszystkim uwarunkowań lokalizacyjnych, bądź 

związanych z pracą zawodową rodziców. W przypadku wychowanków przedszkoli 

spowodowane to było brakiem wolnych miejsc w przedszkolach publicznych zlokalizowanych 

w miejscu zamieszkania bądź jego najbliższym sąsiedztwie.  Na 561 dzieci w wieku 

przedszkolnym zamieszkujących na terenie Gminy Gniezno, wychowaniem przedszkolnym  

w placówkach gminnych objętych było 437, z czego w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

- 67 a w przedszkolach gminnych 375 dzieci. 
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Stosunek dostępności miejsc w przedszkolach wobec liczby dzieci w wieku przedszkolnym 

zamieszkujących na terenie gminy- nabór w 2019 roku 

Przedszkole/oddział 
Liczba 

oddziałów 

Całkowita 

liczba 

miejsc 

liczba 

złożonych 

wniosków  

o przyjęcie 

liczba 

odrzuconych 

wniosków 

liczba 

przyjętych 

dzieci 

Liczba 

wolnych 

miejsc 

Goślinowo 1 15 13 0 13 2 

Jankowo Dolne 2 50 63 13 50 0 

Szczytniki Duchowne 

i Mnichowo 
6 144 60 8 52 0 

Modliszewko 2 40 26 0 29 11 

Obora 2 40 19 0 20 20 

Zdziechowa 

i Pyszczyn 
9 218 69 0 68 37 

RAZEM 22 507 250 21 233 70 

 

 W szkołach prowadzonych przez gminę Gniezno naukę pobierało 20 uczniów  

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 142 uczniów z opiniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec tych uczniów. 

 

3.4.2. Finansowanie zadań oświatowych 

 Wydatki na oświatę od wielu już lat oscylują wokół 40% w ogólnych wydatkach 

budżetu gminy Gniezno. Wyliczając koszty funkcjonowania poszczególnych szkół w 2019 

roku w przeliczeniu na jednego ucznia należało uwzględnić 9 miesięcy roku szkolnego 

2017/2018 oraz 4 miesiące roku szkolnego 2019/2020. Wynika to z rozbieżności pomiędzy 

„rokiem szkolnym” a „rokiem budżetowym”. W związku z tym w tabeli występuje kolumna 

„przeciętna liczba uczniów” uwzgledniająca wirtualną wartość stworzoną z danych 

obejmujących 2 lata szkolne.    

Szkoła 
Przeciętna liczba 

dzieci 
Koszty ogółem (zł) 

Kwota na jednego 

ucznia (zł) 

SP Modliszewko 23 
3 023 576,94 11 324,26 

SP Zdziechowa 244 

SP Goślinowo 120 1 340 739,67 11 172,83 

ZS Jankowo D. 284 2 566 348,24 9 036,44 

Przedszkole Zdziechowa 157 2 188 425,41 13 939,02 

ZS Szczytniki Duchowne 507 4 865 464,00 9 596,58 

Razem 1335 13 984 554,26 10 475,32 

 Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi treść sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok budżetowy 2019. 



Strona | 48  
 

3.4.3. Wyniki egzaminów 

 Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą 

od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych  

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wprowadzona reforma edukacji spowodowała,  

że na zakończenie roku szkolnego 2018/19 został po raz pierwszy przeprowadzony zewnętrzny 

sprawdzian dla uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony 

od 15 do 17 kwietnia 2019r. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin 

ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 

 
 

 Kończąc naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie VIII 

klasy w Goślinowie osiągnęli średnią 62,57 która jest najlepszym średnim wynikiem całego 

egzaminu spośród klas VIII z terenu Gminy Gniezno. Średnia 52,98 jaką uzyskały gminne klasy 

VIII okazała się wyższa od średniej dla powiatu gnieźnieńskiego, i nieco słabsza niż średnia 

województwa, okręgu i kraju. Uczniowie VIII klas naszych szkół gminnych najlepiej poradzili 
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sobie z matematyką gdzie średni wynik szkół gminnych był wyższy od średnich wyników 

pozostałych poziomów porównawczych. Wyniki uzyskane z j. polskiego i j. angielskiego były 

lepsze niż średnia powiatu, ale nieco niższe od średnich wyników dla pozostałych poziomów 

porównawczych.  

 

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 - język polski 

 
 

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 - matematyka 
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Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 - język angielski 

 
 

 Spośród szkół podstawowych z terenu Gminy Gniezno „zwycięzcą” pierwszego 

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 została Szkoła Podstawowa  

w Goślinowie. Uczniowie tej szkoły zwyciężyli we wszystkich kategoriach tej specyficznej 

rywalizacji. Osiągnęli najlepsze wyniki z poszczególnych egzaminów przedmiotowych oraz 

osiągnęli najlepszy uśredniony wynik egzaminu.  

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle innych gmin powiatu w 2019 r. 
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(1
,2

,3
) 

Powiat   56,81 38,85 52,65 28,09 - - 52,00 49,44 

Gniezno M 59,73 40,92 59,97 28,86 - - - 53,54 

Czerniejewo 
M-

Gm 
54,08 38,54 43,34 - - - - 45,32 

Gniezno Gm 57,30 44,50 53,83 47,50 - - - 52,98 

Kiszkowo Gm 55,47 36,69 40,35 - - - - 44,17 

Kłecko 
M-

Gm 
47,05 31,00 37,73 31,20 - - - 38,59 
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Łubowo Gm 59,75 42,59 48,30 32,00 - - - 50,21 

Mieleszyn Gm 59,58 35,58 48,33 - - - - 47,83 

Niechanowo Gm 45,26 29,03 37,23 19,33 - - - 37,17 

Trzemeszno 
M-

Gm 
54,35 35,10 46,01 17,00 - - 52,00 45,15 

Witkowo 
M-

Gm 
55,63 37,68 51,12 - - - - 48,14 

 

Średni wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 na tle innych gmin 

powiatu 

 

 

 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena 

edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego  

do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań 

indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań 

społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy 

rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie 

nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Wykres przedstawia uśrednione wyniki 

z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. 
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Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 

 
 

 Kończąc naukę w gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 

gimnazjalnych w Szczytnikach Duchownych osiągnęli średnią 55,68 która jest najlepszym 

średnim wynikiem całego egzaminu spośród klas gimnazjalnych z terenu Gminy Gniezno. 

Średnia 50,38 jaką uzyskały gminne klasy gimnazjalne okazała się nieznacznie wyższa od 

średniej dla powiatu gnieźnieńskiego i słabsza niż średnia województwa, okręgu i kraju. 

Uczniowie naszych klas gimnazjalnych lepiej poradzili sobie z historią, wos i przedmiotami 

przyrodniczymi. Przeciętnie wypadli z j. angielskiego i matematyki. Słabo z j. polskiego.  

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 - przedmioty 
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 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego zarówno w części matematyczno – 

przyrodniczej jak i humanistycznej w ujęciu całościowym dla naszej gminy są słabsze niż  

w roku ubiegłym. Spośród szkół gminnych dobrze zaprezentowali się uczniowie ze Szczytnik 

Duchownych, którzy osiągnęli średni wynik na poziomie średniej krajowej.  Jankowo Dolne 

dobrze poradziło sobie z historią i wos. Zdziechowa z przedmiotami przyrodniczymi. Średnia 

dla gminy z historii, wos  i przedmiotów przyrodniczych była powyżej średnich dla powiatu. 

Uzyskiwane w ostatnich latach wyniki w gimnazjach nie zaspokajały oczekiwań środowiska, 

organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego. Wynik jest analizowany pod kątem 

efektów kształcenia uczniów oraz doskonalenia umiejętności edukacyjnych nauczycieli a także 

ich zaangażowania w procesy edukacyjne na wszystkich poziomach kształcenia. 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2003-2019 

Rok 

Gmina Gniezno 
Powiat gnieźnieński 

Województwo 

wielkopolskie 

H MP H MP H MP 

2003/4 29,0 17,2 30,5 23,3 31,7 23,8 

2004/5 26,6 20,2 25,6 22,8 26,6 24,4 

2005/6 31,7 19,8 32,1 23,0 33,1 23,8 

2006/7 30,5 20,7 31,6 22,5 31,3 23,4 

2007/8 27,59 22,79 30,5 23,75 30,88 24,75 

2008/9 26,56 23,91 29,01 25,38 30,2 26,64 

2009/10 28,11 23,85 29,78 24,76 31,04 25,65 

2010/11 30,06 21,90 29,02 22,31 29,11 23,35 

2011/12 21,19 21,30 22,59 22,63 23,69 23,38 

ŚREDNIA Z WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW EGZAMINU 

2012/13 50,21 51,27 54,29 

2013/14 54,63 51,76 54,71 

2014/15 55,28 51,30 54,92 

2015/16 51,57 51,32 54,10 

2016/17 50,34 49,21* 52,94* 

2017/18 56,63 54,14 57,73 

2018/19 50,38 50,32 54,50 

 

 W 2019 roku został przeprowadzony ostatni egzamin gimnazjalny. Pozostała w ramach 

szkoły podstawowej ostatnia - trzecia klasa gimnazjum zakończyła w roku 2019 

kilkunastoletnią historię gimnazjów w polskim systemie edukacji. Wobec powyższego 

przykładanie nadmiernej wagi do tendencji rozwojowych gimnazjów gminnych nie znajduje 

większego uzasadnienia. Istotne znaczenie w ocenie tendencji rozwojowych szkół gminnych 

ma sprawdzian, który jest organizowany przez instytucje zewnętrzne na zakończenie nauki  

w ośmioletniej szkole podstawowej.  
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Wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w 2019 

  
Historia 

wos 
j.polski 

Przedmioty 

przyrodnicze 
Matematyka 

j.angielski - 

podstawowy 

j.angielski  

rozszerzony 
uśredniony 

Jankowo Dolne 66,77 64,77 51,59 44,05 73,57 49,50 58,38 

Szczytniki Duchowne 60,42 50,46 43,50 36,46 56,81 33,46 46,85 

Zdziechowa 51,80 60,20 47,12 28,56 56,28 33,88 46,31 

Gmina 59,38 58,11 47,18 36,04 60,22 37,08 49,67 

Powiat 55,75 63,90 48,87 42,00 60,34 41,11 52,00 

Województwo 57,91 66,69 51,64 45,59 65,31 47,60 55,79 

okręg 57,27 66,57 50,92 44,85 65,57 48,61 55,63 

Kraj 59,00 69,00 52,00 47,00 67,00 49,00 57,17 

 

3.4.4. Kontrole i ewaluacje. 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gniezno 

przeprowadzono następujące kontrole i ewaluacje: 

Szkoła Podstawowa w Goślinowie  

Kontrole zewnętrzne - brak 

Ewaluacja wewnętrzna – wdrożenie nowej podstawy programowej (klasy 2, 5 i 8) 

Kontrola wewnętrzna – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacja 

klasowych programów wychowawczych 

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym 

27.11.2018 r. Sanepid. Ocena stanu sanitarno- higienicznego i technicznego obiektu. 

29.04.2019 r. Sanepid. Ocena realizacji programów profilaktycznych. 

Zespół Szkół w Szczytnikach Duchownych 

Kompetencje kluczowe – diagnoza szkoły prowadzona przez Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu 

Kontrola doraźna KO dotycząca przestrzegania statutu szkoły – ocenianie 

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie 

Brak 

Przedszkole w Zdziechowie 

Audyt dotyczący prawidłowego działania  RODO – wrzesień 2019 
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4. Mienie komunalne 

 Mienie komunalne stanowią grunty komunalne, obiekty komunalne oraz budowle 

i urządzenia techniczne wykazane w niniejszej informacji. Wykazane mienie znajduje się  

w różnych formach zagospodarowania tj. użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, 

dzierżawa. 

 

4.1. Grunty komunalne 

 Grunty komunalne na dzień  31.12.2019 r. stanowią powierzchnię ogółem 305,3973 ha 

o wartości szacunkowej 6 502 273,44 zł. 

 

Udział procentowy poszczególnych rodzajów gruntów w odniesieniu do łącznej 

powierzchni gruntów komunalnych 

 

 

  

32,58%

3,39%

4,45%

27,92%
1,06%

18,70%

11,90%

drogi gr. pod wodami gr. mieszkaniowe gr. rolne

uż. wieczyste gr. zabudowane gr. usługowe
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Wartość poszczególnych rodzajów gruntów (w mln zł) 

 

 

4.1.1. Sprzedaż gruntów 

 

 W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedano grunty o łącznej powierzchni  

0,4596 ha, położone w następujących miejscowościach: 

Osiniec,  działka  nr  123/15,  pow.  0,0923  ha,  wartość  37.290,00  zł, 

Pyszczyn,  działka  nr  26/21,  pow.  0,0034  ha,  wartość    1.457,14  zł, 

Pyszczyn,  działka  nr  26/23,  pow.  0,0036  ha,  wartość    1.542,86 zł, 

Osiniec,  działka  nr  123/21,  pow.  0,1064  ha,  wartość  44.710,00 zł,   

Osiniec,  działka  nr  123/17,  pow.  0,0920  ha,  wartość  46.500,00  zł, 

Osiniec,  działka  nr  197/3,  pow.  0,0403  ha,  wartość    18.946,00  zł. 

    RAZEM: 150.446,00  zł 

 

4.1.2. Odszkodowania 

 Odszkodowanie za grunty wypłacone przez Urząd Miejski w Gnieźnie: 

Gniezno, działka nr  5,  pow.  0,1202  ha,  wartość  70.443,40 zł 

Gniezno, działka nr  10/4,  pow.  0,0014 ha,  wartość  222,45  zł. 

    RAZEM:  70.665,85  zł 

 

4,150

0,0140,015

0,383

0,388

1,312

0,041

drogi gr. pod wodami gr. mieszkaniowe gr. rolne

uż. wieczyste gr. zabudowane gr. usługowe
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4.1.3. Podziały nieruchomości 

 Grunty powstałe w wyniku podziału: 

Podział  działki  nr  197/2  o  pow.  0,6539  ha  w  Osińcu  na  działki  nr  197/3  o  pow.  

0,0403  ha  oraz  na  197/4  o  pow.  0,6136  ha, 

Podział  działki  nr  112/7  o  pow.  0,0730  ha  w  Piekarach  na  działki  nr  112/60 o pow.  

0,0660  ha  oraz  na  112/61  o  pow.  0,0070  ha, 

Podział  działki  nr  10/2  o  pow.  0,1316  ha  w  Gnieźnie  na  działki  nr  10/4 o  0,0014  m2  

ha  oraz  na  10/5  o  powierzchni  0,1302  ha, 

Wzrost  wartości  działki  nr  178/10  o  powierzchni  0,0097  ha  w  Szczytnikach  

Duchownych  z  kwoty  38,65  zł  do  kwoty  2.483,00  zł,  tj.  o  kwotę  2.444,35  zł. 

 

4.1.4. Grunty przejęte na rzecz Gminy Gniezno 

 

 Przyjęto nieodpłatnie na stan grunty o łącznej powierzchni 0,7519 ha w następujących 

miejscowościach: 

Goślinowo, działka nr 169/8, pow. 0,0695 ha,   

Strzyżewo Kościelne, działka nr 73/44, pow. 0,0375 ha,   

Mnichowo, działka nr 334/3, pow. 0,0370 ha,   

Mnichowo, działka nr 247/15, pow. 0,0513 ha,   

Mnichowo, działka nr 247/17, pow. 0,1303 ha,   

Mnichowo, działka nr 249/11, pow. 0,0808 ha,   

Mnichowo, działka nr 283/3, pow. 0,0119 ha,   

Wierzbiczany, działka nr 22/10, pow. 0,0569 ha,   

Wierzbiczany, działka nr 22/17, pow. 0,0626 ha,   

Szczytniki Duchowne, działka nr 240/25,   

Szczytniki Duchowne, działka nr 65/117,   

Szczytniki Duchowne, działka nr 246/19,   

Szczytniki Duchowne, działka nr 178/8,   

Szczytniki Duchowne, działka nr  178/36,   

Osiniec, działka nr 60/50, pow. 0,0071 ha,   

Osiniec, działka nr 60/52, pow. 0,0040 ha,  

Osiniec, działka nr 60/54, pow. 0,0030 ha,   
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Osiniec, działka nr 60/56, pow. 0,0061 ha,   

Osiniec, działka nr 60/58, pow. 0,0056 ha,   

Osiniec, działka nr 60/60, pow. 0,0166 ha,   

 

Grunty, za które zostało wypłacone odszkodowanie: 

Skiereszewo, działka nr 45/1, pow. 0,0051 ha, wartość  4.451,00 zł. 

 

4.1.5. Wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, użytkowanie i użyczenie. 

 W użytkowaniu wieczystym znajduje się łącznie 3.2404 ha gruntów położonych w: 

1) Skiereszewie 3,2239 ha, użytkownik – SKR w Gnieźnie, 

2) Skiereszewie  0,0165 ha, użytkownik ENEA S.A. 

 W użytkowaniu wieczystym znajduje się również grunt pod Urzędem Gminy  

w Gnieźnie, przy Al. Reymonta 9-11, zlokalizowany na działce nr 22/1 o pow. 0,2397 ha  

w Gnieźnie. 

 W najmie znajduje się 17 budynków komunalnych mieszkalnych, w których  

znajduje się 45 lokali mieszkalnych. W dzierżawie znajdują się grunty rolne o łącznej 

powierzchni 55,7367 ha. W użytkowaniu znajduje się 13 budynków szkolnych, 18 świetlic,  

4 strażnice, 3 sale gimnastyczne oraz budynek Urzędu Gminy. W użyczeniu na rzecz  

OSP Mnichowo znajduje się działka nr 202 o pow. 4,0800 ha, położona we wsi Mnichowo. 

 

4.1.6. Dochody uzyskane z mienia w 2019 r. 

 W 2019 roku Gmina Gniezno uzyskała następujące dochody z mienia: 

a) wieczyste użytkowanie gruntów - 22.112,08 zł, 

b) wpływy z czynszów za mieszkania - 47.137,26 zł, 

c) wpłata za wodę, ścieki i gaz – 13.564,88 zł, 

d) dzierżaw gruntów – 30.535,98 zł, 

e) dzierżaw lokali użytkowych - 2.462,95 zł 

f) sprzedaż gruntów – 150.446,00 zł 

g) wynajem świetlic – 44.572,23 zł, 

h) media świetlice wiejskie – 16.579,61 zł, 

i) dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych – 5.500,00 zł, 

j) odszkodowanie za grunt z UM Gniezno – 70.665,85 zł. 
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Razem dochody ze sprzedaży i odszkodowania z UM:  221.111,85 zł. 

Razem pozostałe dochody: 182.464,99 zł. 

 

4.1.7. Wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości w 2019 r. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą 

nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie 

wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zasobem 

nieruchomości Gminy Gniezno gospodaruje Wójt Gminy Gniezno. Gospodarowanie zasobem 

polega między innymi na: ewidencjonowaniu nieruchomości, wycenie nieruchomości, 

sporządzaniu planu wykorzystania zasobu, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, naliczaniem należności za udostępnienie z zasobu nieruchomości, 

współpracy z innymi organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa, 

zbywaniu, nabywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, zamianie, przekazywaniu 

w trwały zarząd, ustanawianiu służebności gruntowej, najmie nieruchomości wchodzących  

w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, zwłaszcza w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, składania wniosków 

o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpisy w księgach wieczystych. 

 Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Gniezno odbywa się zgodnie  

z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 przywołanej wyżej ustawy. Plan 

wykorzystania zasobu jest jednym z elementów gospodarowania nieruchomościami 

publicznymi. Sporządzanie planu polega na podejmowaniu czynności faktycznych, 

zmierzających do stworzenia programu służącego właściwemu zagospodarowaniu 

nieruchomościami i kształtowaniu poziomu wydatków na przygotowanie do sprawnego 

gospodarowania. Plan wykorzystania zasobu pozwala na dokonywanie odpowiednich analiz 

ilościowo jakościowych posiadanych nieruchomości, a następnie określania na ich podstawie 

celów gospodarowania, co w efekcie prowadzi do racjonalnego gospodarowania i zarządzania 

nieruchomościami zasobu. 

 Na podstawie art. 23 ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) plan wykorzystania opracowuje się  

na okres 3 lat. Plan zawiera w szczególności: 

a) zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości 

własności Gminy Gniezno oddanych w użytkowanie wieczyste, 
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b) prognozę: 

 udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 

 poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

 wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 

gminy, 

 dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 

gminy. 

 

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2019 

l.p Miejscowość Nr  działki 
Powierzchnia 

działki 
KW 

1. Braciszewo 6/3 0,0860 PO1G/00043000/8 

      0,0860   

2. Ganina 64/1 0,4576 PO1G/00062749/9 

3. Ganina 64/2 1,4924 PO1G/00062749/9 

4. Ganina 75 0,4400 PO1G/00043430/1 

5. Ganina 76 0,2095 PO1G/00053146/6 

6. Ganina 77 1,6000 PO1G/00058097/2 

7. Ganina 34/4 0,0443 PO1G/00055231/3 

8. Ganina 78 0,5700 PO1G/00053146/6 

      4,8138   

9. Goślinowo 196 0,3100 PO1G/00076147/0 

10. Goślinowo 20/6 0,0660 PO1G/00057281/2 

11. Goślinowo 208/2 0,1680 PO1G00048052/2 

12. Goślinowo 208/5 0,0720 PO1G/00057930/7 

13. Goślinowo 208/6 0,0145 PO1G/00057930/7 

14. Goślinowo 212/5 0,1508 PO1G/00057281/2 

15. Goślinowo 212/6 0,1243 PO1G/00057281/2 

16. Goślinowo 218/4 0,0223 PO1G/00057281/2 

17. Goślinowo 355 0,5662 PO1G/00056558/8 

18. Goślinowo 38 0,2400 PO1G/00053218/2 

19. Goślinowo 389 0,0891 PO1G/00048052/2 

20. Goślinowo 39 0,8000 PO1G/00053217/5 

21. Goślinowo 390 0,7642 PO1G/00048052/2 

22. Goślinowo 391 1,1490 PO1G/00048052/2 

23. Goślinowo 419 0,0096 PO1G/00057281/2 

24. Goślinowo 453 0,5596 PO1G/00055703/3 
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25. Goślinowo 549 0,0247 PO1G/00080408/9 

26. Goślinowo 550 0,0391 PO1G/00080408/9 

27. Goślinowo 307 0,0289 PO1G/00034781/0 

28. Goślinowo 306 0,0394 PO1G/00034780/3 

29. Goślinowo 423/6 0,1524 PO1G/00082178/1 

30. Goślinowo 423/7 0,0787 PO1G/00082178/1 

31. Goślinowo 328 0,0300 PO1G/00034802/4 

32. Goślinowo 329 0,0351 PO1G/00034802/4 

33. Goślinowo 423/16 0,0775 PO1G/00082178/1 

34. Goślinowo 169/8 0,0695 PO1G/00087185/8 

      5,6809   

35. Krzyszczewo 20/4 0,0200 PO1G/00021299/0 

36. Krzyszczewo 20/5 0,0500 PO1G/00021299/0 

      0,0700   

37. Mnichowo 9/15 0,1670 PO1G/00076154/2 

38. Mnichowo 9/25 0,2467 PO1G/00076154/2 

39. Mnichowo 9/69 0,0013 PO1G/00076154/2 

40. Mnichowo 132 0,6300 PO1G/00044401/6 

41. Mnichowo 5/2 0,0349 PO1G/00028484/3 

42. Mnichowo 4/1 0,0593 PO1G/00028484/3 

43. Mnichowo 4/11 0,1589 PO1G/00028484/3 

44. Mnichowo 166/6 0,0571 PO1G/00009848/4 

45. Mnichowo 263/1 0,4870 PO1G/00048322/6 

46. Mnichowo 188/8 0,1278 PO1G/00048322/6 

47. Mnichowo 171/8 0,0692 PO1G/00048322/6 

48. Mnichowo 131/6 0,1390 PO1G/00048322/6 

49. Mnichowo 20/5 0,0743 PO1G/00048322/6 

50. Mnichowo 127/2 0,0043 PO1G/00053887/2 

51. Mnichowo 127/9 0,1273 PO1G/00053887/2 

52. Mnichowo 187/10 0,0872 PO1G/00053887/6 

53. Mnichowo 221/8 0,1008 PO1G/00044398/1 

54. Mnichowo 25/7 0,1026 PO1G/00048057//7 

55. Mnichowo 187/5 0,1526 PO1G/00048322/6 

56. Mnichowo 205/8 0,0613 PO1G/00070661/7 

57. Mnichowo 21/7 0,1998 PO1G/00055056/2 

58. Mnichowo 128/1 0,0015 PO1G/00055364/4 

59. Mnichowo 150 5,4300 PO1G/00056649/3 

60. Mnichowo 202 4,0800 PO1G/00056572/2 

61. Mnichowo 172 1,3000 PO1G/00056648/6 

62. Mnichowo 379 0,8152 PO1G/00058019/2 

63. Mnichowo 380 0,0012 PO1G/00058019/2 

64. Mnichowo 389 0,1233 PO1G/00058019/2 

65. Mnichowo 398 0,1377 PO1G/00058019/2 

66. Mnichowo 269/5 0,0004 PO1G/00079382/0 
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67. Mnichowo 272/3 0,0004 PO1G/00079838/7 

68. Mnichowo 233/14 0,0092 PO1G/00078443/9 

69. Mnichowo 214 1,8700 PO1G/00059013/7 

70. Mnichowo 271/1 0,0085 PO1G/00080834/4 

71. Mnichowo 201/11 0,0773 PO1G/00076154/2 

72. Mnichowo 201/12 0,1274 PO1G/00076154/2 

73. Mnichowo 203/31 0,0289 PO1G/00081741/2 

74. Mnichowo 315/6 0,0151 PO1G/00081880/8 

75. Mnichowo 233/6 0,2011 PO1G/00081880/8 

76. Mnichowo 213/9 0,3717 PO1G/00084322/0 

77. Mnichowo 9/98 0,2300 PO1G/00086511/6 

78. Mnichowo 213/10 0,0168 PO1G/00084322/0 

79. Mnichowo 334/3 0,0370 PO1G/00087714/6 

80. Mnichowo 247/15 0,0513 PO1G/00088718/1 

81. Mnichowo 247/17 0,1303 PO1G/00088718/1 

82. Mnichowo 249/11 0,0808 PO1G/00088718/1 

83. Mnichowo 283/3 0,0119 PO1G/00087330/0 

      18,2454   

84. Modliszewko 63/1 0,2313 PO1G/00039873/9 

85. Modliszewko 63/2 0,0346 PO1G/00039784/6 

86. Modliszewko 81 1,9100 PO1G/00055995/6 

87. Modliszewko 79/2 0,3036 PO1G/00078211/4 

88. Modliszewko 79/7 0,9662 PO1G/00078211/4 

89. Modliszewko 85/1 0,4329 PO1G/00045246/8 

      3,8786   

90. Obora 125/33 0,0317 PO1G/00029989/9 

91. Obora 125/27 0,0010 PO1G/00029989/9 

92. Obora 125/28 0,0229 PO1G/00029989/9 

93. Obora 125/31 0,0023 PO1G/00029989/9 

94. Obora 125/19 0,0073 PO1G/00029989/9 

95. Obora 125/20 0,0001 PO1G/00029989/9 

96. Obora 125/21 0,0003 PO1G/00029989/9 

97. Obora 125/22 0,0063 PO1G/00029989/9 

98. Obora 125/23 0,0044 PO1G/00029989/9 

99. Obora 125/24 0,0016 PO1G/00029989/9 

100. Obora 125/13 0,1598 PO1G/00029989/9 

101. Obora 125/14 0,0458 PO1G/00029989/9 

102. Obora 134/1 0,3702 PO1G/00045467/3 

103. Obora 105/13 0,1549 PO1G/00053884/1 

104. Obora 151/5 0,0097 PO1G/00055323/5 

105. Obora 105/16 0,0907 PO1G/00055711/2 

106. Obora 105/17 0,0063 PO1G/00055711/2 

107. Obora 107/1 0,2855 PO1G/00055711/2 

108. Obora 107/2 0,0356 PO1G/00055711/2 
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109. Obora 107/3 0,0521 PO1G/00055711/2 

110. Obora 107/4 0,0333 PO1G/00055711/2 

111. Obora 107/5 0,0331 PO1G/00055711/2 

112. Obora 107/6 0,0660 PO1G/00055711/2 

113. Obora 107/7 0,0296 P1OG/00055711/2 

114. Obora 107/8 0,0360 PO1G/00055323/5 

115. Obora 107/9 0,0674 PO1G/00055323/5 

116. Obora 151/5 0,0097 PO1G/00055323/5 

117. Obora 151/6 0,0907 PO1G/00055711/2 

118. Obora 151/7 0,0063 PO1G/00071678/6 

119. Obora 107/11 0,0187 PO1G/00048055/3 

      1,6793   

120. Obórka 14/3 0,0096 PO1G/00008702/2 

121. Obórka 14/1 0,0593 PO1G/00048055/3 

122. Obórka 23 0,1400 PO1G/000087022 

      0,2089   

123. Pyszczynek 63 0,1900 PO1G/00059955/0 

      0,1900   

124. Strzyżewo Paczkowe 49 0,1200 PO1G/00039371/8 

125. Strzyżewo Paczkowe 111/1 0,0330 PO1G/00029904/1 

126. Strzyżewo Paczkowe 111/11 0,1294 PO1G/00029904/1 

127. Strzyżewo Paczkowe 114 0,1600 PO1G/00029904/1 

128. Strzyżewo Paczkowe 15 0,4600 PO1G/00029904/1 

129. Strzyżewo Paczkowe 34 0,2600 PO1G/00029904/1 

130. Strzyżewo Paczkowe 35 0,4600 PO1G/00029904/1 

131. Strzyżewo Paczkowe 191 1,8300 PO1G/00060943/5 

      3,4524   

132 Strzyżewo Smykowe 45 4,7900 PO1G/00024523/1 

133 Strzyżewo Smykowe 119/4 0,0665 PO1G/00024523/1 

134 Strzyżewo Smykowe 97/1 0,0749 PO1G/00024523/1 

135 Strzyżewo Smykowe 34/1 0,4000 PO1G/00045034/9 

136 Strzyżewo Smykowe 38 1,5300 PO1G/00045034/9 

137 Strzyżewo Smykowe 34/3 0,2234 PO1G/00045034/9 

138 Strzyżewo Smykowe 34/3 2,1766 PO1G/00045034/9 

139 Strzyżewo Smykowe 40 0,3200 PO1G/00043024/2 

140 Strzyżewo Smykowe 17/2 0,9500 PO1G/00062751/6 

141 Strzyżewo Smykowe 11/3 1,0000 PO1G/00062751/6 

142 Strzyżewo Smykowe 97/3 0,0439 PO1G/00033895/5 

      11,5753   

143 Wierzbiczany 123/14 0,1215 PO1G/00048321/9 

144 Wierzbiczany 123/15 0,1767 PO1G/00048321/9 

145 Wierzbiczany 123/16 0,1166 PO1G/00048321/9 

146 Wierzbiczany 125/12 0,0712 PO1G/00055713/6 

147 Wierzbiczany 140/2 1,1889 PO1G/00034608/4 
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148 Wierzbiczany 140/24 0,2770 PO1G/00048321/9 

149 Wierzbiczany 161 0,1000 PO1G/00031008/7 

150 Wierzbiczany 179 0,1135 PO1G/00055713/6 

151 Wierzbiczany 186 0,0435 PO1G/00055713/6 

152 Wierzbiczany 27/3 0,0435 PO1G/00055713/6 

153 Wierzbiczany 27/21 0,0243 PO1G/00080373/4 

154 Wierzbiczany 167/25 0,0351 PO1G/00080835/1 

155 Wierzbiczany 167/26 0,0893 PO1G/00080836/8 

156 Wierzbiczany 105/4 0,0671 PO1G/00080835/1 

157 Wierzbiczany 105/5 0,0183 PO1G/00080835/1 

158 Wierzbiczany 105/14 0,1972 PO1G/00080835/1 

159 Wierzbiczany 28/7 0,1783 PO1G/00080835/1 

160 Wierzbiczany 22/10 0,0569 PO1G/00088676/4 

161 Wierzbiczany 22/17 0,0626 PO1G/00088676/4 

      2,9815   

162. Wola Skorzęcka 100/6 0,2425 PO1G/00062750/9 

163. Wola Skorzęcka 16 0,2400 PO1G/00062750/9 

164. Wola Skorzęcka 2/1 0,1628 PO1G/00031959/8 

165. Wola Skorzęcka 85 1,5000 PO1G/00062750/9 

166. Wola Skorzęcka 30/5 0,0436 PO1G/00086771/6 

      2,1889   

167. Winiary 26/8 0,2315 PO1G/00064114/3 

168. Winiary 25/2 0,0158 PO1G/00079959/6 

169. Winiary 26/6 0,1074 PO1G/00079959/6 

170. Winiary 26/17 0,0638 PO1G/00079959/6 

171. Winiary 26/18 0,1173 PO1G/00079959/6 

172. Winiary 26/27 0,0743 PO1G/00079959/6 

173. Winiary 26/29 0,0548 PO1G/00079959/6 

174. Winiary 26/32 0,0211 PO1G/00079959/6 

175. Winiary 28 0,0800 PO1G/00079959/6 

      0,7660   

176. Dalki 45/34 0,0321 PO1G/00077626/9 

177. Dalki 63/1 0,0420 PO1G/00076245/7 

178. Dalki 63/2 0,1866 PO1G/00076245/7 

179. Dalki 105 0,3827 PO1G/00055355/8 

180. Dalki 21/6 0,0134 PO1G/00055354/1 

181. Dalki 26/5 0,1196 PO1G/00055355/8 

182. Dalki 40/26 0,1345 PO1G/00055355/8 

183. Dalki 40/22 0,0281 PO1G/00048323/3 

184. Dalki 40/40 0,1199 PO1G/00055362/0 

185. Dalki 40/44 0,1911 PO1G/00055362/0 

186. Dalki 40/5 0,5170 PO1G/00048323/3 

187. Dalki 42/1 0,0098 PO1G/00055055/5 

188. Dalki 42/13 0,1002 PO1G/00055362/0 
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189. Dalki 42/21 0,5646 PO1G/00055362/0 

190. Dalki 42/4 0,1590 PO1G/00055055/5 

191. Dalki 42/5 0,0304 PO1G/00055055/5 

192. Dalki 54/1 0,0657 PO1G/00048323/3 

193. Dalki 54/11 0,1123 PO1G/00048323/3 

194. Dalki 55/16 0,2231 PO1G/00043000/8 

195. Dalki 64/1 0,0421 PO1G/00048323/3 

196. Dalki 64/4 0,3606 PO1G/00048323/3 

197. Dalki 64/7 0,3815 PO1G/00048323/3 

198. Dalki 45/32 0,1921 PO1G/00070837/2 

199. Dalki 45/33 0,4588 PO1G/00070837/2 

200. Dalki 45/35 0,3957 PO1G/00077539/2 

201. Dalki 3/18 0,0804 PO1G/00080104/8 

202. Dalki 3/22 0,0824 PO1G/00080104/8 

      5,0257   

203. Skiereszewo 30/4 0,1083 PO1G/00029857/6 

204. Skiereszewo 28/3 0,0139 PO1G/00082911/2 

205. Skiereszewo 26/4 0,0109 PO1G/00083194/6 

206. Skiereszewo 65/7 0,0597 PO1G/00076711/5 

207. Skiereszewo 30/1 0,0189 PO1G/00029857/6 

208. Skiereszewo 52 0,5200 PO1G/00029857/6 

209. Skiereszewo 13/6 3,2239 PO1G/00040016/2 

210. Skiereszewo 13/5 0,0165 PO1G/00055657/4 

211. Skiereszewo 125 0,3223 PO1G/00054693/2 

212. Skiereszewo 79/10 0,1463 PO1G/00055471/1 

213. Skiereszewo 83/7 0,0522 PO1G/00081598/4 

214. Skiereszewo 83/10 0,0293 PO1G/00081598/4 

215. Skiereszewo 83/15 0,1883 PO1G/00081598/4 

216. Skiereszewo 83/29 0,2046 PO1G/00081598/4 

217. Skiereszewo 83/35 0,1319 PO1G/00081598/4 

218. Skiereszewo 83/43 0,0353 PO1G/00081598/4 

219. Skiereszewo 83/52 0,1186 PO1G/00081598/4 

220. Skiereszewo 83/61 0,0823 PO1G/00081598/4 

221. Skiereszewo 41/3 0,2740 PO1G/00062436/2 

222. Skiereszewo 113/2 0,3330 PO1G/00035354/5 

223. Skiereszewo 45/1 0,0051 PO1G/00087713/9 

      5,8953   

224. Szczytniki Duchowne 175/12 0,0272 PO1G/00028308/6 

225. Szczytniki Duchowne 175/22 0,2933 PO1G/00028308/6 

226. Szczytniki Duchowne 63/8 0,1878 PO1G/00072930/8 

227. Szczytniki Duchowne 47/15 0,0202 PO1G/00072930/8 

228. Szczytniki Duchowne 1/1 0,5120 PO1G/00028308/6 

229. Szczytniki Duchowne 10 0,3900 PO1G/00028308/6 

230. Szczytniki Duchowne 90/1 0,0496 PO1G/00077734/9 
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231. Szczytniki Duchowne 91/1 0,0686 PO1G/00077733/2 

232. Szczytniki Duchowne 123 0,5000 PO1G/00028308/6 

233. Szczytniki Duchowne 128/1 1,2444 PO1G/00028308/6 

234. Szczytniki Duchowne 133 0,1500 PO1G/00028308/6 

235. Szczytniki Duchowne 136 0,4400 PO1G/00028308/6 

236. Szczytniki Duchowne 138 0,1700 PO1G/00028308/6 

237. Szczytniki Duchowne 14/15 0,2839 PO1G/00048056/0 

238. Szczytniki Duchowne 14/33 0,2076 PO1G/00048056/0 

239. Szczytniki Duchowne 15/10 0,6339 PO1G/00048056/0 

240. Szczytniki Duchowne 171 0,2400 PO1G/00028308/6 

241. Szczytniki Duchowne 176/21 0,2273 PO1G/00070189/4 

242. Szczytniki Duchowne 177 0,1600 PO1G/00028308/6 

243. Szczytniki Duchowne 198 0,6300 PO1G/00028308/6 

244. Szczytniki Duchowne 2/1 0,4192 PO1G/00028308/6 

245. Szczytniki Duchowne 208 0,6600 PO1G/00028308/6 

246. Szczytniki Duchowne 215 0,5600 PO1G/00028308/6 

247. Szczytniki Duchowne 220 0,5400 PO1G/00028308/6 

248. Szczytniki Duchowne 225/10 0,3138 PO1G/00029858/3 

249. Szczytniki Duchowne 225/11 0,0033 PO1G/00056100/3 

250. Szczytniki Duchowne 225/13 0,0033 PO1G/00029858/3 

251. Szczytniki Duchowne 225/7 0,0042 PO1G/00056101/0 

252. Szczytniki Duchowne 225/9 0,0022 PO1G/00029858/3 

253. Szczytniki Duchowne 228 0,1500 PO1G/00028308/6 

254. Szczytniki Duchowne 236 0,3600 PO1G/00043428/4 

255. Szczytniki Duchowne 25 0,2800 PO1G/00028308/6 

256. Szczytniki Duchowne 250 0,4600 PO1G/00028308/6 

257. Szczytniki Duchowne 261 0,1400 PO1G/00028308/6 

258. Szczytniki Duchowne 262/9 0,1106 PO1G/00077832/6 

259. Szczytniki Duchowne 262/15 0,1746 PO1G/00077832/6 

260. Szczytniki Duchowne 262/19 0,0268 PO1G/00077832/6 

261. Szczytniki Duchowne 278 0,9240 PO1G/00048056/0 

262. Szczytniki Duchowne 279 0,0344 PO1G/00048056/0 

263. Szczytniki Duchowne 280 0,8130 PO1G/00048056/0 

264. Szczytniki Duchowne 3 0,2200 PO1G/00028308/6 

265. Szczytniki Duchowne 30 0,0700 PO1G/00028308/6 

266. Szczytniki Duchowne 33 0,4900 PO1G/00028308/6 

267. Szczytniki Duchowne 51 2,1800 PO1G/00028308/6 

268. Szczytniki Duchowne 66 0,1400 PO1G/00028308/6 

269. Szczytniki Duchowne 69/5 0,1346 PO1G/00028308/6 

270. Szczytniki Duchowne 76/4 1,1044 PO1G/00028308/6 

271. Szczytniki Duchowne 77 1,8800 PO1G/00072930/8 

272. Szczytniki Duchowne 92 0,1500 PO1G/00072930/8 

273. Szczytniki Duchowne 93 0,0600 PO1G/00028308/6 

274. Szczytniki Duchowne 88/1 0,0256 PO1G/00072930/8 
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275. Szczytniki Duchowne 110 0,0400 PO1G/00072930/8 

276. Szczytniki Duchowne 87 0,0200 PO1G/00072930/8 

277. Szczytniki Duchowne 240/24 0,1467 PO1G/00072930/8 

278. Szczytniki Duchowne 257/17 0,6783 PO1G/00079923/5 

279. Szczytniki Duchowne 129/25 0,3736 PO1G/00080341/1 

280. Szczytniki Duchowne 224/22 0,0601 PO1G/00013589/1 

281. Szczytniki Duchowne 187/11 0,1462 PO1G/00080340/4 

282. Szczytniki Duchowne 119/7 0,1078 PO1G/00080819/3 

283. Szczytniki Duchowne 178/10 0,0097 PO1G/00086592/7 

284. Szczytniki Duchowne 240/25 0,0383 PO1G/00087715/3 

285. Szczytniki Duchowne 65/117 0,0459 PO1G/00087728/7 

286. Szczytniki Duchowne 246/19 0,0331 PO1G/00088269/8 

287. Szczytniki Duchowne 178/8 0,0341 PO1G/00088675/7 

288. Szczytniki Duchowne 178/36 0,0203 PO1G/00088675/7 

      20,6239   

289. Piekary 112/60 0,0660 PO1G/00065484/4 

290. Piekary 112/61 0,0070 PO1G/00065484/4 

291. Piekary 118/21 0,0181 PO1G/00065484/4 

292. Piekary 118/4 0,1365 PO1G/00063280/0 

293. Piekary 138/12 0,0720 PO1G/00021106/1 

294. Piekary 169/5 0,0248 PO1G/00029993/1 

295. Piekary 169/8 0,0077 PO1G/00029993/1 

296. Piekary 169/7 0,4433 PO1G/00029993/1 

297. Piekary 170 0,3700 PO1G/00029993/1 

298. Piekary 171 0,2100 PO1G/00029993/1 

299. Piekary 178 0,1900 PO1G/00029993/1 

300. Piekary 2/3 0,0090 PO1G/00028835/9 

301. Piekary 2/4 0,0558 PO1G/00028835/9 

302. Piekary 2/7 0,0149 PO1G/00028835/9 

303. Piekary 201/12 0,1343 PO1G/000553228 

304. Piekary 215 0,1030 PO1G/00055432/2 

305. Piekary 359/2 0,2131 PO1G/00079342/8 

306. Piekary 4/1 0,1650 PO1G/00030956/0 

307. Piekary 5/45 0,1698 PO1G/00079342/8 

308. Piekary 5/46 0,3339 PO1G/00079342/8 

309. Piekary 5/47 0,2703 PO1G/00079342/8 

310. Piekary 5/48 0,1425 PO1G/00079342/8 

311. Piekary 1/7 0,0467 PO1G/00028835/9 

312. Piekary 5/37 0,0551 PO1G/00028835/9 

313. Piekary 181/8 0,0031 PO1G/00085698/3 

314. Piekary 181/6 0,0033 PO1G/00085697/6 

315. Piekary 181/10 0,0029 PO1G/00085697/6 

316. Piekary 129/52 0,2628 PO1G/00086915/8 

317. Piekary 129/123 0,0567 PO1G/00086915/8 



Strona | 70  
 

318. Piekary 129/122 0,0613 PO1G/00086915/8 

319. Piekary 129/37 0,0262 PO1G/00086915/8 

320. Piekary 129/38 0,0727 PO1G/00086915/8 

321. Piekary 129/57 0,0722 PO1G/00086915/8 

322. Piekary 129/39 0,0487 PO1G/00086915/8 

323. Piekary 129/58 0,1614 PO1G/00086915/8 

324. Piekary 129/40 0,0976 PO1G/00086915/8 

325. Piekary 129/54 0,1880 PO1G/00086915/8 

326. Piekary 129/55 0,1806 PO1G/00086915/8 

327. Piekary 131/6 0,0223 PO1G/00086915/8 

328. Piekary 131/9 0,0100 PO1G/00086915/8 

329. Piekary 132/4 0,0459 PO1G/00086915/8 

330. Piekary 132/5 0,0327 PO1G/00086915/8 

331. Piekary 132/11 0,0024 PO1G/00086915/8 

      4,6096   

332. Dębówiec 193 0,2300 PO1G/00028429/0 

333. Dębówiec 69/10 0,1586 PO1G/00073349/5 

334. Dębówiec 234/1 0,0363 PO1G/00048051/5 

335. Dębówiec 270 0,5361 PO1G/00048051/5 

336. Dębówiec 271/1 0,5639 PO1G/00048051/5 

337. Dębówiec 272 0,0395 PO1G/00048051/5 

338. Dębówiec 281 0,0935 PO1G/00048051/5 

339. Dębówiec 314 0,1546 PO1G00056846/4 

340. Dębówiec 315 0,1551 PO1G00056846/4 

341. Dębówiec 316 0,2491 PO1G00056846/4 

342. Dębówiec 317 0,1287 PO1G00056846/4 

343. Dębówiec 141/1 0,0853 PO1G/00084248/7 

344. Dębówiec 140/1 0,0838 PO1G/00084248/7 

      2,5145   

345. Kalina 2/1 1,9000 PO1G/00053427/0 

346. Kalina 2/3 0,0131 PO1G/00053427/0 

347. Kalina 2/4 26,7969 PO1G/00053427/0 

348. Kalina 23 0,8500 PO1G/00044416/4 

349. Kalina 185 0,1130 PO1G/00044416/4 

350. Kalina 194 0,0387 PO1G/00044416/4 

351. Kalina 100 0,1400 PO1G/00044416/4 

352. Kalina 90/11 0,0975 PO1G/00048053/9 

353. Kalina 91/6 0,0361 PO1G/00048053/9 

354. Kalina 142 0,4965 PO1G/00055468/3 

355. Kalina 147 0,2146 PO1G/00055468/3 

356. Kalina 163 0,0908 PO1G/00055468/3 

357. Kalina 173 0,0187 PO1G/00055468/3 

358. Kalina 176 0,1335 PO1G/00055468/3 

359. Kalina 131 0,0218 PO1G/00055363/7 
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360. Kalina 132 0,0130 PO1G/00055363/7 

361. Kalina 133 0,1226 PO1G/00055363/7 

362. Kalina 134/2 0,2080 PO1G/00055363/7 

363. Kalina 39 0,3300 PO1G/00059014/4 

364. Kalina 61/1 0,3005 PO1G/00060139/6 

365. Kalina 61/3 0,3721 PO1G/00060139/6 

366. Kalina 102/10 0,0158 PO1G/00055363/7 

367. Kalina 102/12 0,0103 PO1G/00055363/7 

368. Kalina 12/3 0,3035 PO1G/00043116/4 

369. Kalina 12/4 5,5230 PO1G/00043116/4 

370. Kalina 59/17 0,1560 PO1G/00055363/7 

371. Kalina 89/12 0,0465 PO1G/00055363/7 

372. Kalina 6/2 0,2361 PO1G/00055363/7 

      38,5986   

373. Zdziechowa 206/8 5,0746 PO1G/00076463/1 

374. Zdziechowa 109 0,3600 PO1G/00033391/2 

375. Zdziechowa 127 1,7500 PO1G/00055332/1 

376. Zdziechowa 147/2 0,1566 PO1G/00033391/2 

377. Zdziechowa 165 1,2500 PO1G/00033391/2 

378. Zdziechowa 19 0,9700 PO1G/00033391/2 

379. Zdziechowa 258/1 0,0096 PO1G/00033391/2 

380. Zdziechowa 269/1 0,0099 PO1G/00033391/2 

381. Zdziechowa 270/2 0,0168 PO1G/00033391/2 

382. Zdziechowa 45 2,6000 PO1G/00033391/2 

383. Zdziechowa 80 0,0300 PO1G/00033391/2 

384. Zdziechowa 81 0,0100 PO1G/00033391/2 

385. Zdziechowa 82 0,0100 PO1G/00033391/2 

386. Zdziechowa 93/1 0,1500 PO1G/00033391/2 

387. Zdziechowa 150/1 0,0260 PO1G/00071677/9 

388. Zdziechowa 93/2 1,1100 PO1G/00053885/8 

389. Zdziechowa 155/1 0,3000 PO1G/00084762/6 

390. Zdziechowa 105 0,6400 PO1G/00086467/2 

      14,4735   

391. Osiniec 117/19 0,1924 PO1G/00075015/9 

392. Osiniec 112/20 0,0827 PO1G/00055321/1 

393. Osiniec 112/21 0,2459 PO1G/00055321/1 

394. Osiniec 12/38 1,5552 PO1G/00055362/0 

395. Osiniec 120/4 0,0168 PO1G/00055362/0 

396. Osiniec 120/5 0,1478 PO1G/00055362/0 

397. Osiniec 121/9 0,1958 PO1G/00055362/0 

398. Osiniec 123/1 0,1985 PO1G/00023893/8 

399. Osiniec 123/2 0,0258 PO1G/00023893/8 

400. Osiniec 123/3 0,0919 PO1G/00023893/8 

401. Osiniec 123/5 0,0259 PO1G/00023893/8 
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402. Osiniec 123/8 0,0258 PO1G/00023893/8 

403. Osiniec 123/10 0,0165 PO1G/00023893/8 

404. Osiniec 123/11 0,1639 PO1G/00023893/8 

405. Osiniec 123/12 0,1782 PO1G/00023893/8 

406. Osiniec 123/13 0,0258 PO1G/00023893/8 

407. Osiniec 123/16 0,0259 PO1G/00023893/8 

408. Osiniec 123/18 0,0918 PO1G/00023893/8 

409. Osiniec 123/19 0,0258 PO1G/00023893/8 

410. Osiniec 123/20 0,1371 PO1G/00023893/8 

411. Osiniec 123/22 0,0222 PO1G/00023893/8 

412. Osiniec 123/23 0,7378 PO1G/00023893/8 

413. Osiniec 123/24 0,0075 PO1G/00023893/8 

414. Osiniec 133 0,4742 PO1G/00029905//8 

415. Osiniec 137 0,0556 PO1G/00019904/8 

416. Osiniec 112/20 0,0827 PO1G/00019904/8 

417. Osiniec 112/21 0,2459 PO1G/00019904/8 

418. Osiniec 155 0,0128 PO1G/00019904/8 

419. Osiniec 159 0,2888 PO1G/00019904/8 

420. Osiniec 17 1,1700 PO1G/00028393/8 

421. Osiniec 177 0,4012 PO1G/00019904/8 

422. Osiniec 186 0,0916 PO1G/00019904/8 

423. Osiniec 189 0,0115 PO1G/00019904/8 

424. Osiniec 190/2 0,1837 PO1G/00019904/8 

425. Osiniec 191 0,1687 PO1G/00029905//8 

426. Osiniec 197/3 0,6136 PO1G/00029905//8 

427. Osiniec 207 0,3045 PO1G/00019904/8 

428. Osiniec 208 0,0357 PO1G/00029905//8 

429. Osiniec 214 0,0150 PO1G/00019904/8 

430. Osiniec 217 0,0309 PO1G/00029905//8 

431. Osiniec 218 0,0136 PO1G/00019904/8 

432. Osiniec 230 0,0256 PO1G/00019904/8 

433. Osiniec 234 0,1373 PO1G/00019904/8 

434. Osiniec 243/2 0,1214 PO1G/00029905//8 

435. Osiniec 245 0,0119 PO1G/00019904/8 

436. Osiniec 249 0,1552 PO1G/00019904/8 

437. Osiniec 256 0,0161 PO1G/00020784/0 

438. Osiniec 266 0,0089 PO1G/00055362/0 

439. Osiniec 282 0,2114 PO1G/00055362/0 

440. Osiniec 283 0,2086 PO1G/00055362/0 

441. Osiniec 284 0,1370 PO1G/00055362/0 

442. Osiniec 285 0,2476 PO1G/00055358/0 

443. Osiniec 299 0,3378 PO1G/00055362/0 

444. Osiniec 319 0,3812 PO1G/00055362/0 

445. Osiniec 33/14 0,0773 PO1G/00055360/6 
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446. Osiniec 33/15 0,0806 PO1G/00055360/6 

447. Osiniec 35/4 0,0941 PO1G/00055362/0 

448. Osiniec 44 1,1200 PO1G/00028393/8 

449. Osiniec 56/12 0,1092 PO1G/00055472/4 

450. Osiniec 58 0,0016 PO1G/00028393/8 

451. Osiniec 59/1 0,0300 PO1G/00044364/4 

452. Osiniec 59/4 0,1849 PO1G/00034053/8 

453. Osiniec 63/2 0,0769 PO1G/00065486/8 

454. Osiniec 72/6 0,0092 PO1G/00048324/0 

455. Osiniec 72/8 0,0262 PO1G/00048324/0 

456. Osiniec 73/10 0,0197 PO1G/00028393/8 

457. Osiniec 73/11 0,0033 PO1G/00028393/8 

458. Osiniec 73/12 0,0036 PO1G/00028393/8 

459. Osiniec 73/13 0,0023 PO1G/00028393/8 

460. Osiniec 73/17 0,0095 PO1G/00028393/8 

461. Osiniec 73/18 0,0080 PO1G/00028393/8 

462. Osiniec 73/19 0,0096 PO1G/00028393/8 

463. Osiniec 73/28 0,0352 PO1G/00028393/8 

464. Osiniec 73/29 0,1008 PO1G/00028393/8 

465. Osiniec 73/30 0,0409 PO1G/00028393/8 

466. Osiniec 77 0,2700 PO1G/00028393/8 

467. Osiniec 79/4 0,1202 PO1G/00028393/8 

468. Osiniec 9/16 0,2886 PO1G/00028393/8 

469. Osiniec 108/32 0,4354 PO1G/00069088/6 

470. Osiniec 108/3 0,0628 PO1G/00069088/6 

471. Osiniec 108/13 0,0816 PO1G/00028393/8 

472. Osiniec 92/10 0,0953 PO1G/00069088/6 

473. Osiniec 125/25 0,4627 PO1G/00069088/6 

474. Osiniec 121/23 0,2004 PO1G/00081344/9 

475. Osiniec 119/59 0,2020 PO1G/00081344/9 

476. Osiniec 31/10 0,7097 PO1G/00069088/6 

477. Osiniec 83/32 0,3836 PO1G/00086780/2 

478. Osiniec 60/50 0,0071 PO1G/00088268/1 

479. Osiniec 60/52 0,0040 PO1G/00088268/1 

480. Osiniec 60/54 0,0030 PO1G/00088268/1 

481. Osiniec 60/56 0,0061 PO1G/00088268/1 

482. Osiniec 60/58 0,0056 PO1G/00088268/1 

483. Osiniec 60/60 0,0166 PO1G/00088268/1 

      15,8346   

484. Wełnica 346 0,1156 PO1G/00076244/0 

485. Wełnica 30 0,1200 PO1G/00076147/0 

486. Wełnica 41 0,3100 PO1G/00076147/0 

487. Wełnica 48 0,3200 PO1G/00076147/0 

488. Wełnica 105/32 0,5998 PO1G/00019904/8 
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489. Wełnica 114/35 0,2426 PO1G/00019904/8 

490. Wełnica 114/36 0,2168 PO1G/00019904/8 

491. Wełnica 114/37 0,0628 PO1G/00019904/8 

492. Wełnica 152/3 0,0542 PO1G/00029905//8 

493. Wełnica 158/1 0,0122 PO1G/00029905//8 

494. Wełnica 158/6 0,0191 PO1G/00019904/8 

495. Wełnica 159/14 0,1127 PO1G/00029905//8 

496. Wełnica 159/4 0,0622 PO1G/00019904/8 

497. Wełnica 161/4 0,0112 PO1G/00029905//8 

498. Wełnica 173/2 0,0229 PO1G/00019904/8 

499. Wełnica 27 0,0700 PO1G/00076864/2 

500. Wełnica 191/1 0,0428 PO1G/00019904/8 

501. Wełnica 236 0,3137 PO1G/00019904/8 

502. Wełnica 259 0,4596 PO1G/00029905//8 

503. Wełnica 265 0,0442 PO1G/00019904/8 

504. Wełnica 271 0,2690 PO1G/00019904/8 

505. Wełnica 285 0,1686 PO1G/00020784/0 

506. Wełnica 296 0,0583 PO1G/00055362/0 

507. Wełnica 301 0,0572 PO1G/00055362/0 

508. Wełnica 80/1 0,0221 PO1G/00055362/0 

509. Wełnica 80/3 0,7129 PO1G/00055362/0 

510. Wełnica 82/9 0,1328 PO1G/00077991/8 

511. Wełnica 82/15 0,1676 PO1G/00077991/8 

512. Wełnica 82/20 0,0899 PO1G/00077991/8 

513. Wełnica 82/10 0,0495 PO1G/00055358/ 

514. Wełnica 82/29 0,1839 PO1G/00055362/0 

515. Wełnica 82/30 0,0210 PO1G/00055362/0 

516. Wełnica 91/12 0,0932 PO1G/00055360/6 

517. Wełnica 189/7 0,0248 PO1G/00076864/2 

518. Wełnica 92 0,9000 PO1G/00055360/6 

519. Wełnica 263/1 0,0131 PO1G/00083220/8 

520. Wełnica 169/5 0,2873 PO1G/00077156/3 

521. Wełnica 321 0,4544 PO1G/00065119/5 

522. Wełnica 171 0,8200 PO1G/00086469/6 

      7,7380   

523. Pyszczyn  20/1 0,0726 PO1G/00077735/6 

524. Pyszczyn  21/5 0,0766 PO1G/00055362/0 

525. Pyszczyn  27/50 0,3479 PO1G/00074881/3 

526. Pyszczyn  27/51 0,3229 PO1G/00074881/3 

527. Pyszczyn  27/52 0,1313 PO1G/00074881/3 

528. Pyszczyn  26/24 0,0811 PO1G/00028393/8 

529. Pyszczyn  26/17 0,0015 PO1G/00055472/4 

530. Pyszczyn  26/2 0,2062 PO1G/00028393/8 

531. Pyszczyn  26/22 0,0897 PO1G/00034053/8 
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532. Pyszczyn  26/18 0,0011 PO1G/00034053/8 

533. Pyszczyn  26/19 0,0058 PO1G/00034053/8 

534. Pyszczyn  26/20 0,1733 PO1G/00034053/8 

      1,5100   

535. Strzyżewo Kościelne 102 0,1200 PO1G/00065486/8 

536. Strzyżewo Kościelne 11/3 1,8591 PO1G/00048324/0 

537. Strzyżewo Kościelne 15 0,0300 PO1G/00048324/0 

538. Strzyżewo Kościelne 170 0,3100 PO1G/00028393/8 

539. Strzyżewo Kościelne 77/4 0,5717 PO1G/00028393/8 

540. Strzyżewo Kościelne 78/4 0,3370 PO1G/00028393/8 

541. Strzyżewo Kościelne 95 0,0600 PO1G/00028393/8 

542. Strzyżewo Kościelne 122/1 0,1966 PO1G/00081343/2 

543. Strzyżewo Kościelne 62/6 0,0660 PO1G/00082572/3 

544. Strzyżewo Kościelne 73/44 0,0375 PO1G/00087184/1 

      3,5879   

545. Modliszewo 131 0,2700 PO1G/00060251/7 

546. Modliszewo 153 0,6300 PO1G/00057856/4 

547. Modliszewo 180 0,0988 PO1G/00064459/3 

548. Modliszewo 181 0,1359 PO1G/00064459/3 

549. Modliszewo 24 2,9200 PO1G/00057856/4 

550. Modliszewo 29 1,2700 PO1G/00056571/5 

551. Modliszewo 74/2 0,1060 PO1G/00054577/3 

552. Modliszewo 105/13 0,1549 PO1G/00054577/3 

553. Modliszewo 32/5 0,8527 PO1G/00077992/5 

554. Modliszewo 76 0,1400 PO1G/00055994/9 

      6,5783   

555. Mączniki 35/10 0,2811 PO1G/00039153/4 

556. Mączniki 35/11 0,2487 PO1G/00039153/4 

557. Mączniki 35/14 0,1153 PO1G/00039153/4 

558. Mączniki 35/16 0,1227 PO1G/00039153/4 

559. Mączniki 35/12 0,0024 PO1G/00039153/4 

560. Mączniki 62 0,2800 PO1G/00059792/1 

      1,0502   

561. Lulkowo 118/20 0,2732 PO1G/00055353/4 

562. Lulkowo 118/21 0,1423 PO1G/00055353/4 

563. Lulkowo 205/1 9,5000 PO1G/00045507/6 

564. Lulkowo 205/2 2,9794 PO1G/00028857/9 

565. Lulkowo 205/3 12,9827 PO1G/00028857/9 

566. Lulkowo 205/4 0,7116 PO1G/00028857/9 

567. Lulkowo 205/5 0,4363 PO1G/00028857/9 

568. Lulkowo 211 0,3070 PO1G/00028857/9 

569. Lulkowo 212 0,2478 PO1G/00028857/9 

570. Lulkowo 213 0,5891 PO1G/00028857/9 

571. Lulkowo 216 0,2338 PO1G/00028857/9 
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572. Lulkowo 217 0,1956 PO1G/00028857/9 

573. Lulkowo 218 0,2706 PO1G/00028857/9 

574. Lulkowo 234 0,1165 PO1G/00028857/9 

575. Lulkowo 235 0,1181 PO1G/00028857/9 

576. Lulkowo 238 0,8855 PO1G/00028857/9 

577. Lulkowo 240 0,1289 PO1G/00028857/9 

578. Lulkowo 242 0,1957 PO1G/00028857/9 

579. Lulkowo 245 0,1902 PO1G/00028857/9 

580. Lulkowo 246 0,1787 PO1G/00028857/9 

581. Lulkowo 248 0,1853 PO1G/00028857/9 

582. Lulkowo 25 0,4100 PO1G/00028857/9 

583. Lulkowo 256 0,1739 PO1G/00028857/9 

584. Lulkowo 263 0,2737 PO1G/00028857/9 

585. Lulkowo 266/2 0,1352 PO1G/00028857/9 

586. Lulkowo 267/2 4,1694 PO1G/00028857/9 

587. Lulkowo 268 3,1743 PO1G/00028857/9 

588. Lulkowo 269 0,4700 PO1G/00028857/9 

589. Lulkowo 270 0,1374 PO1G/00028857/9 

590. Lulkowo 271 0,1374 PO1G/00028857/9 

591. Lulkowo 272 0,1729 PO1G/00058325/0 

592. Lulkowo 30/1 0,5100 PO1G/00041163/4 

593. Lulkowo 21 1,5400 PO1G/00041163/4 

594. Lulkowo 30/3 0,0307 PO1G/00058325/0 

595. Lulkowo 120/24 0,3034 PO1G/00081341/8 

596. Lulkowo 230/2 0,1291 PO1G/00085467/5 

597. Lulkowo 267/3 0,0829 PO1G/00086591/0 

598. Lulkowo 88/1 0,5206 PO1G/00086468/9 

599. Lulkowo 88/2 0,7939 PO1G/00086468/9 

      44,0331   

600. Jankowo Dolne 149 1,0200 PO1G/00057708/2 

601. Jankowo Dolne 15/13 0,0716 PO1G000/32487/5 

602. Jankowo Dolne 150/11 0,1171 PO1G/00020428/7 

603. Jankowo Dolne 150/5 0,4783 PO1G/00059371/4 

604. Jankowo Dolne 150/8 2,3026 PO1G/00059371/4 

605. Jankowo Dolne 151/2 0,3945 PO1G/00059371/4 

606. Jankowo Dolne 159/6 0,0986 PO1G/00032471/0 

607. Jankowo Dolne 172/10 0,0571 PO1G/00032471/0 

608. Jankowo Dolne 172/6 0,0690 PO1G/00032471/0 

609. Jankowo Dolne 172/7 0,0732 PO1G/00032471/0 

610. Jankowo Dolne 172/8 0,0939 PO1G/00032471/0 

611. Jankowo Dolne 172/9 0,0559 PO1G/00032471/0 

612. Jankowo Dolne 193/3 0,1372 PO1G/00034524/1 

613. Jankowo Dolne 197/2 0,2868 PO1G/00054429/1 

614. Jankowo Dolne 227/1 0,4158 PO1G/00039359/8 
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615. Jankowo Dolne 227/2 0,0875 PO1G/00054929/6 

616. Jankowo Dolne 234/13 0,0698 PO1G/00054429/1 

617. Jankowo Dolne 234/36 0,0200 PO1G/00054429/1 

618. Jankowo Dolne 234/37 0,1571 PO1G/00054429/1 

619. Jankowo Dolne 234/7 0,0172 PO1G/00054429/1 

620. Jankowo Dolne 244/1 0,3959 PO1G/00054429/1 

621. Jankowo Dolne 245 3,2300 PO1G/00054429/1 

622. Jankowo Dolne 246 0,3700 PO1G/00054429/1 

623. Jankowo Dolne 543/1 0,1140 PO1G//00079151/2 

624. Jankowo Dolne 543/2 0,0840 PO1G//00079151/2 

625. Jankowo Dolne 543/3 0,0851 PO1G//00079151/2 

626. Jankowo Dolne 543/4 0,0881 PO1G//00079151/2 

627. Jankowo Dolne 543/5 0,0950 PO1G//00079151/2 

628. Jankowo Dolne 543/6 0,0950 PO1G//00079151/2 

629. Jankowo Dolne 543/7 0,0950 PO1G//00079151/2 

630. Jankowo Dolne 543/8 0,0950 PO1G//00079151/2 

631. Jankowo Dolne 543/9 0,0950 PO1G//00079151/2 

632. Jankowo Dolne 543/10 0,0950 PO1G//00079151/2 

633. Jankowo Dolne 543/11 0,0950 PO1G//00079151/2 

634. Jankowo Dolne 543/12 0,0950 PO1G//00079151/2 

635. Jankowo Dolne 543/13 0,0950 PO1G//00079151/2 

636. Jankowo Dolne 543/14 0,0950 PO1G//00079151/2 

637. Jankowo Dolne 543/15 0,0950 PO1G//00079151/2 

638. Jankowo Dolne 543/16 0,1088 PO1G//00079151/2 

639. Jankowo Dolne 543/17 0,1128 PO1G//00079151/2 

640. Jankowo Dolne 543/18 0,1346 PO1G//00079151/2 

641. Jankowo Dolne 543/19 0,1098 PO1G//00079151/2 

642. Jankowo Dolne 543/20 0,0950 PO1G//00079151/2 

643. Jankowo Dolne 543/21 0,0950 PO1G//00079151/2 

644. Jankowo Dolne 543/22 0,0950 PO1G//00079151/2 

645. Jankowo Dolne 543/23 0,0950 PO1G//00079151/2 

646. Jankowo Dolne 543/24 0,0950 PO1G//00079151/2 

647. Jankowo Dolne 543/25 0,0950 PO1G//00079151/2 

648. Jankowo Dolne 543/26 0,0950 PO1G//00079151/2 

649. Jankowo Dolne 543/27 0,0951 PO1G//00079151/2 

650. Jankowo Dolne 543/28 0,0950 PO1G//00079151/2 

651. Jankowo Dolne 543/29 0,0963 PO1G//00079151/2 

652. Jankowo Dolne 543/30 0,1193 PO1G//00079151/2 

653. Jankowo Dolne 543/31 0,1532 PO1G//00079151/2 

654. Jankowo Dolne 543/32 0,1270 PO1G//00079151/2 

655. Jankowo Dolne 543/33 0,1270 PO1G//00079151/2 

656. Jankowo Dolne 543/34 0,1270 PO1G//00079151/2 

657. Jankowo Dolne 543/35 0,1271 PO1G//00079151/2 

658. Jankowo Dolne 543/36 0,1448 PO1G//00079151/2 
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659. Jankowo Dolne 543/37 0,2133 PO1G//00079151/2 

660. Jankowo Dolne 543/38 0,1505 PO1G//00079151/2 

661. Jankowo Dolne 543/39 0,1517 PO1G//00079151/2 

662. Jankowo Dolne 543/40 0,1530 PO1G//00079151/2 

663. Jankowo Dolne 543/41 0,1543 PO1G//00079151/2 

664. Jankowo Dolne 543/42 0,2150 PO1G//00079151/2 

665. Jankowo Dolne 543/43 0,1649 PO1G//00079151/2 

666. Jankowo Dolne 543/44 0,1349 PO1G//00079151/2 

667. Jankowo Dolne 543/45 0,1338 PO1G//00079151/2 

668. Jankowo Dolne 543/46 0,1151 PO1G//00079151/2 

669. Jankowo Dolne 543/47 0,1070 PO1G//00079151/2 

670. Jankowo Dolne 543/48 0,1046 PO1G//00079151/2 

671. Jankowo Dolne 543/49 0,0984 PO1G//00079151/2 

672. Jankowo Dolne 543/50 0,1000 PO1G//00079151/2 

673. Jankowo Dolne 543/52 0,1012 PO1G//00079151/2 

674. Jankowo Dolne 543/53 0,0990 PO1G//00079151/2 

675. Jankowo Dolne 543/54 0,1081 PO1G//00079151/2 

676. Jankowo Dolne 543/55 0,1030 PO1G//00079151/2 

677. Jankowo Dolne 543/56 0,1002 PO1G//00079151/2 

678. Jankowo Dolne 543/57 0,1184 PO1G//00079151/2 

679. Jankowo Dolne 543/58 0,1172 PO1G//00079151/2 

680. Jankowo Dolne 543/59 0,1127 PO1G//00079151/2 

681. Jankowo Dolne 543/60 0,0974 PO1G//00079151/2 

682. Jankowo Dolne 543/61 0,0974 PO1G//00079151/2 

683. Jankowo Dolne 543/62 0,0973 PO1G//00079151/2 

684. Jankowo Dolne 543/63 0,0846 PO1G//00079151/2 

685. Jankowo Dolne 543/64 0,1403 PO1G//00079151/2 

686. Jankowo Dolne 543/65 0,0977 PO1G//00079151/2 

687. Jankowo Dolne 543/66 0,0655 PO1G//00079151/2 

688. Jankowo Dolne 543/67 0,0972 PO1G//00079151/2 

689. Jankowo Dolne 543/68 0,0972 PO1G//00079151/2 

690. Jankowo Dolne 543/69 0,0972 PO1G//00079151/2 

691. Jankowo Dolne 543/70 0,0972 PO1G//00079151/2 

692. Jankowo Dolne 543/71 0,0886 PO1G//00079151/2 

693. Jankowo Dolne 543/72 0,0888 PO1G//00079151/2 

694. Jankowo Dolne 543/73 0,1456 PO1G//00079151/2 

695. Jankowo Dolne 543/74 0,1429 PO1G//00079151/2 

696. Jankowo Dolne 543/75 0,1069 PO1G//00079151/2 

697. Jankowo Dolne 543/76 0,1070 PO1G//00079151/2 

698. Jankowo Dolne 543/77 0,1088 PO1G//00079151/2 

699. Jankowo Dolne 543/78 0,5981 PO1G//00079151/2 

700. Jankowo Dolne 543/79 0,5926 PO1G//00079151/2 

701. Jankowo Dolne 543/80 0,4814 PO1G//00079151/2 

702. Jankowo Dolne 543/81 0,1415 PO1G//00079151/2 
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703. Jankowo Dolne 543/82 0,1775 PO1G//00079151/2 

704. Jankowo Dolne 543/83 4,2618 PO1G//00079151/2 

705. Jankowo Dolne 543/84 0,0430 PO1G//00079151/2 

706. Jankowo Dolne 247 0,3700 PO1G/00021796/4 

707. Jankowo Dolne 3 1,5800 PO1G/00029115/3 

708. Jankowo Dolne 332 0,0100 PO1G/00054429/1 

709. Jankowo Dolne 390 0,0978 PO1G/00054429/1 

710. Jankowo Dolne 414 0,3012 PO1G/00054429/1 

711. Jankowo Dolne 427 0,1411 PO1G/00021796/4 

712. Jankowo Dolne 441 0,1925 PO1G/00053886/5 

713. Jankowo Dolne 447 0,3360 PO1G/00053886/5 

714. Jankowo Dolne 448 0,1911 PO1G/00029115/3 

715. Jankowo Dolne 462 0,4606 PO1G/00029115/3 

716. Jankowo Dolne 468 0,0558 PO1G/00029115/3 

717. Jankowo Dolne 478 0,0547 PO1G/00029115/3 

718. Jankowo Dolne 487 0,1114 PO1G/00029115/3 

719. Jankowo Dolne 488 0,1387 PO1G/00029115/3 

720. Jankowo Dolne 5/103 0,1214 PO1G/00057523/1 

721. Jankowo Dolne 5/23 0,5710 PO1G/00057523/1 

722. Jankowo Dolne 5/40 0,4470 PO1G/00057523/1 

723. Jankowo Dolne 5/65 0,2897 PO1G/00057523/1 

724. Jankowo Dolne 5/77 0,2751 PO1G/00057523/1 

725. Jankowo Dolne 59/1 0,4677 PO1G/00036110/0 

726. Jankowo Dolne 59/2 6,2923 PO1G/00036110/0 

727. Jankowo Dolne 99/1 0,1481 PO1G/00036110/0 

728. Jankowo Dolne 99/4 0,2788 PO1G/00036110/0 

729. Jankowo Dolne 99/5 5,1477 PO1G/00036110/0 

730. Jankowo Dolne 172/11 0,0644 PO1G/00032471/0 

731. Jankowo Dolne 11/74 0,0859 PO1G/00077630/0 

732. Jankowo Dolne 11/75 0,3194 PO1G/00077630/0 

733. Jankowo Dolne 11/76 0,0832 PO1G/00077630/0 

734. Jankowo Dolne 11/73 0,1582 PO1G/00077630/0 

735. Jankowo Dolne 390 0,0978 PO1G/00053886/5 

736. Jankowo Dolne 14/8 0,0994 PO1G/00077628/3 

737. Jankowo Dolne 14/9 0,0240 PO1G/00077628/3 

738. Jankowo Dolne 149 1,0200 PO1G/00057708/2 

739. Jankowo Dolne 187/7 0,0248 PO1G/00029115/3 

740. Jankowo Dolne 187/1 0,2012 PO1G/00029115/3 

741. Jankowo Dolne 204 0,1115 PO1G/00081225/9 

742. Jankowo Dolne 25/10 0,0272 PO1G/00082179/8 

743. Jankowo Dolne 490 0,6185 PO1G/00002123/7 

744. Jankowo Dolne 6/16 0,0830 PO1G/00086510/9 

      45,8861   

745. Lubochnia 1/10 0,0501 PO1G/00039249/4 
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746. Lubochnia 1/11 0,0013 PO1G/00039249/4 

747. Lubochnia 1/12 0,0039 PO1G/00039249/4 

748. Lubochnia 108/6 13,2158 PO1G/00021934/4 

749. Lubochnia 113/16 0,1807 PO1G/00053965/3 

750. Lubochnia 102 3,4531 PO1G/00021934/4 

751. Lubochnia 129/7 0,2868 PO1G/00058719/9 

752. Lubochnia 157/40 0,2928 PO1G/00055356/5 

753. Lubochnia 157/41 0,3249 PO1G/00055356/5 

754. Lubochnia 157/42 0,2014 PO1G/00055356/5 

755. Lubochnia 157/43 0,0781 PO1G/00055356/5 

756. Lubochnia 157/44 0,1903 PO1G/00055356/5 

757. Lubochnia 158/15 0,6231 PO1G/00055357/2 

758. Lubochnia 158/17 0,1532 PO1G/00055357/2 

759. Lubochnia 158/34 0,1283 PO1G/00055357/2 

760. Lubochnia 158/35 0,1547 PO1G/00055357/2 

761. Lubochnia 208 0,7032 PO1G/00021934/4 

762. Lubochnia 209 1,4356 PO1G/00031860/7 

763. Lubochnia 221 0,8558 PO1G/00031860/7 

764. Lubochnia 222 0,2825 PO1G/00031860/7 

765. Lubochnia 227 0,0244 PO1G/00031860/7 

766. Lubochnia 237 0,0809 PO1G/00031860/7 

767. Lubochnia 249 0,1621 PO1G/00055705/7 

768. Lubochnia 250/2 0,0038 PO1G/00031860/7 

769. Lubochnia 277 0,0747 PO1G/00031860/7 

770. Lubochnia 292 0,1978 PO1G/00031860/7 

771. Lubochnia 3/14 0,3947 PO1G/00055670/2 

772. Lubochnia 3/18 0,4991 PO1G/00055670/2 

773. Lubochnia 3/24 0,2497 PO1G/00055670/2 

774. Lubochnia 3/43 0,2242 PO1G/00055670/2 

775. Lubochnia 3/52 0,2068 PO1G/00055670/2 

776. Lubochnia 3/53 0,1235 PO1G/00055670/2 

777. Lubochnia 3/56 0,1414 PO1G/00055670/2 

778. Lubochnia 3/57 0,1206 PO1G/00055670/2 

779. Lubochnia 3/58 0,1235 PO1G/00055670/2 

780. Lubochnia 3/59 0,2259 PO1G/00055670/2 

781. Lubochnia 3/67 0,0385 PO1G/00055670/2 

782. Lubochnia 3/76 0,5652 PO1G/00055670/2 

783. Lubochnia 3/77 0,0028 PO1G/00055670/2 

784. Lubochnia 3/78 0,0047 PO1G/00031860/7 

785. Lubochnia 323 0,1424 PO1G/00031860/7 

786. Lubochnia 325 0,0885 PO1G/00031860/7 

787. Lubochnia 345 0,5207 PO1G/00055705/7 

788. Lubochnia 346 0,1407 PO1G/00031860/7 

789. Lubochnia 347 0,1671 PO1G/00031860/7 
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790. Lubochnia 348/3 0,0743 PO1G/00039249/4 

791. Lubochnia 50 0,3400 PO1G/00048058/4 

792. Lubochnia 57/6 0,0484 PO1G/00039249/4 

793. Lubochnia 60 0,1900 PO1G/00039249/4 

794. Lubochnia 61/1 0,7160 PO1G/00039249/4 

795. Lubochnia 61/2 0,8184 PO1G/00039249/4 

796. Lubochnia 78 0,1200 PO1G/00039249/4 

797. Lubochnia 79 0,1000 PO1G/00039249/4 

798. Lubochnia 80 0,1500 PO1G/00039249/4 

799. Lubochnia 83/1 0,2326 PO1G/00043429/1 

800. Lubochnia 83/10 0,1766 PO1G/00043429/1 

801. Lubochnia 12/20 0,0520 PO1G/00079636/6 

802. Lubochnia 97/1 0,2341 PO1G/00039249/4 

803. Lubochnia 129/24 0,1088 PO1G/00081935/9 

804. Lubochnia 12/8 0,2433 PO1G/00084172/3 

805. Lubochnia 40/6 0,5054 PO1G/00084172/3 

806. Lubochnia 124/6 0,0019 PO1G/00085468/2 

      31,2511   

807. Gniezno 22/1 0,2397 PO1G/00022007/4 

808. Gniezno 10/2 0,1302 PO1G/00000400/9 

      0,3699   

     Łącznie: 305,3973   

 

 Do powyższego zasobu należą m.in. grunty: 

a) oddane w dzierżawę - 55,7367 ha, 

b) oddane w użyczenie - 4,0800 ha, 

c) oddane w trwały zarząd - 8,8411 ha 

d) oddane w użytkowanie wieczyste: 

 Enea Operator, Skiereszewo, działka nr 13/5 o pow. 0,0165 ha, 

 SKR, Skiereszewo, działka nr 13/6 o pow. 3,2239 ha. 

 

 W trwały zarząd oddanych jest łącznie 11 nieruchomości o łącznej powierzchni  

8,8411 ha: 

a) Zdziechowa, 1 nieruchomość o powierzchni 0,4600 ha, 

b) Zdziechowa, 1 nieruchomość o powierzchni 0,7600 ha, 

c) Zdziechowa, 1 nieruchomość o powierzchni 0,2700 ha, 

d) Zdziechowa, 1 nieruchomość o powierzchni 1,7500 ha, 

e) Pyszczyn, 1 nieruchomość o powierzchni 0,1802 ha, 

f) Modliszewko, 1 nieruchomość o powierzchni 1,9100 ha, 
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g) Goślinowo, 1 nieruchomość o powierzchni 0,2400 ha, 

h) Jankowo Dolne, 1 nieruchomość o powierzchni 0,9690 ha, 

i) Szczytniki Duchowne, 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3017 ha, 

j) Mnichowo, 1 nieruchomość o powierzchni 0,6300 ha, 

k) Obora, 1 nieruchomość o powierzchni 0,3702 ha. 

Gmina z tego tytułu nie osiąga rocznych wpływów, z uwagi na fakt, iż nieruchomości 

przekazane w trwały zarząd dla placówek oświatowych, zgodnie z ustawą z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwolnione są z opłat z tytułu trwałego zarządu.  

W roku 2019 nie było aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

 

4.1.8. Program zagospodarowania zasobu nieruchomości 

 Gmina Gniezno gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej 

kolejności potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. 

Wzrost dochodów gminy ze sprzedaży mienia zależny będzie od sytuacji społeczno – 

gospodarczej kraju i cen obowiązujących na rynku nieruchomości. Niezależnie od tych 

warunków, podtrzymany będzie proces zintensyfikowania sprzedaży i dzierżawy mienia  

w celu zwiększenia dochodów gminy. W trybie bezprzetargowym, na wniosek 

zainteresowanych, prowadzona była sprzedaż gruntów (które nie mogą być zagospodarowane 

jako odrębne nieruchomości) – na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległych. 

 W roku 2019 kontynuowano większość zawartych dotychczas umów dzierżawy  

i użyczenia. Czynności dochodzenia należności za udostępniane w różnej formie 

nieruchomości podejmowane były przez Referat Księgowo - Finansowy Urzędu Gminy.  

W roku 2019 nadal było prowadzone gospodarowanie nieruchomościami poprzez oddanie  

w dzierżawę, użyczenie, zarząd i użytkowanie wieczyste. 

 

4.1.9.  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno 

 Liczba lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31.12.2019 r.:  

a) Lokale mieszkalne - 42 szt., 

b) Lokale mieszkalne – socjalne - 3 szt. 

Łączna powierzchnia - 2 253,33 m2, liczba izb - 161, średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkania - 52,40 m2. Wszystkie lokale posiadają ogrzewanie, instalację wodną i kanalizację. 
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W zakresie remontów w 2019 roku zrealizowano zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki  

oraz podłączenie go do budynku mieszkalnego: 5.000,00  zł. W 2019 r. nie prowadzono 

sprzedaży mieszkań. 

 

4.1.10. Świetlice wiejskie 

 W zasobie Gminy Gniezno znajduje się obecnie 18 świetlic wiejskich. Funkcjonowanie 

świetlic można podzielić na dwa obszary. Pierwszy to funkcja świetlicy wiejskiej jako miejsca 

spotkań mieszkańców zrzeszonych np. w kołach gospodyń wiejskich, spotkań rolników 

z przedstawicielami agencji rolnych czy też na miejsca w których odbywają się cyklicznie bądź 

okazjonalnie różne wydarzenia kulturalno-społeczne. Drugim obszarem działalności świetlic 

wiejskich w Gminie Gniezno jest komercyjny najem dla osób organizujących różne 

uroczystości rodzinne. Spośród 18 świetlic wypożyczanych jest 17. Świetlicą, która nie jest 

udostępniana, jest świetlica w Ganinie. Ze względu na jej niewielkie rozmiary pełni ona 

głównie funkcję miejsca spotkań sołtysa wsi z radą sołecką.  

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, po analizie wcześniejszego 

funkcjonowania świetlic wiejskich, w kwietniu 2019 roku zmieniony został ich regulamin. 

Celem zmian było między innymi zwiększenie dostępu do świetlic dla osób zainteresowanych 

wynajęciem poszczególnych obiektów.  Zmienione zostały opłaty za wynajem świetlic, które 

dopasowane zostały do ilości najmów w 2018 roku. Ważną zmianą w nowym regulaminie było 
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zastosowanie dla mieszkańców Gminy Gniezno rabatu w wysokości 25% stawki najmu 

świetlicy. Kolejnym  etapem w promocji świetlic było udostępnienie strony internetowej 

poświęconej tylko świetlicom - http://swietlicegminagniezno.idsl.pl/ 

 

 Strona ta została zbudowana bez dodatkowych kosztów, tylko siłami pracowników. 

Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje w jaki sposób wynająć świetlicę. W przyjętym 

w kwietniu 2019 roku regulaminie procedura wynajmu została uproszczona i wygląda 

następująco: aby zarezerwować i wynająć świetlicę na planowane uroczystości należy zgłosić 

się do osób opiekujących się świetlicami, lub do pracownika merytorycznego Gminy Gniezno. 

 Kalendarze rezerwacji prowadzą opiekunowie świetlic, którzy informują 

zainteresowanych o dostępnych wolnych terminach. Po dokonaniu rezerwacji, osoby chętne  

do wypożyczenia świetlicy, powinny złożyć wniosek o wynajem w Urzędzie Gminy Gniezno. 

http://swietlicegminagniezno.idsl.pl/
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Wnioski dostępne są u opiekunów świetlic, na stronie internetowej 

swietlicegminagniezno.idsl.pl oraz w Urzędzie Gminy Gniezno. Po złożeniu wniosku 

zawierana jest umowa najmu świetlicy.  

Podstawową funkcją świetlic wiejskich jest funkcja integrująca lokalne środowiska. 

Świetlice udostępniane były mieszkańcom w zależności od potrzeb. Zdecydowaną większość 

stanowiły w 2019 roku zebrania wiejskie i zebrania sołeckie. Równie chętnie ze świetlic 

korzystały koła gospodyń wiejskich, które spotkały się w różnych świetlicach 99 razy. Było  

to więc przy działających w 2019 roku 7 kołach 14 razy w roku na każde koło. Jedna ze świetlic, 

w Braciszewie, służy miejscowym paniom do cyklicznych, odbywających się raz w tygodniu 

spotkań. W świetlicach w 2019 roku odbywały się także zajęcia fitness. W obiektach 

wyposażonych np. w stoły do tenisa lub stoły bilardowe młodzież spotykała się w celach 

rekreacyjnych. W świetlicy w Zdziechowie w 2019 roku odbyło się ponad 200 takich spotkań. 

 W świetlicach organizowane są przez lokalne środowiska warsztaty i zajęcia dla dzieci. 

Ponadto świetlica w Goślinowie wspomaga działalność zlokalizowanej obok szkoły. Szkoła  

w Goślinowie nie ma odpowiedniego pomieszczenia, w którym dzieci mogłyby spożywać 

posiłki. Dlatego posiłki serwowane są dzieciom w budynku świetlicy. Świetlice 

wykorzystywane są także na cele kultu religijnego. Pozakomercyjne wykorzystanie świetlic 

przedstawia poniższa tabela.  
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5. Ład przestrzenny i gospodarka przestrzenna 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument 

planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest 

określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, 

w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno (uchwała Rady 

Gminy nr 119/XI/2000 z dnia 28.02.2000 r.), wyznaczyło kierunek rozwoju przestrzennego, w 

ramach którego tereny bez prawa zabudowy stanowią około 28 % powierzchni gminy, tereny 

zabudowy mieszkaniowej i tereny osadnicze około 43%, tereny dolesień korytarze ekologiczne, 

lasy, łąki, wody około 19%,  drogi około 5%, tereny usług około 5%. 

 Biorąc pod uwagę aktualność obowiązującego studium oraz wnioski, które wpływają o 

jego zmianę i o opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

Rada Gminy Gniezno podjęła 23 kwietnia 2018 r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana 

studium ma na celu dostosowanie polityki przestrzennej gminy do aktualnych uwarunkowań 

faktycznych i prawnych oraz oczekiwań mieszkańców i inwestorów. Zakończenie Prac nad 

zmianą studium, zgodnie z podpisaną umową planowane są na wrzesień 2021 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Gmina Gniezno zajmuje powierzchnię około 178 km2, z czego około 

11 km2 objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (około 6% 

powierzchni).  Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Gniezno 

obowiązuje 245 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W okresie 

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Gminy Gniezno uchwaliła 3 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 50,3 ha.  

 Udział procentowy poszczególnych rodzajów terenów w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższe zestawienie. 

Rodzaj terenu Udział procentowy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem 62,9 

Tereny zabudowy mieszkaniowej w tym zabudowy 

wielorodzinnej 0,61 

Tereny zabudowy usługowej ogółem 3,81 

Tereny zabudowy usługowej w tym usług publicznych 0,93 

Tereny użytkowane rolniczo 0,24 

Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 10,82 
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Tereny zieleni i wód 5,83 

Tereny komunikacji 15,38 

Tereny infrastruktury technicznej 0,76 

Tereny zabudowy zagrodowej 0,25 

 

 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego prezentuje poniższy 

rysunek. 

 

 
 

XXV/177/2016 - numery uchwał Rady Gminy Gniezno zatwierdzających mpzp 

      - obszary objęte mpzp 

źródło: http://gniezno.e-mapa.net 

 W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia 
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warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2019 roku Wójt Gminy Gniezno wydał 

194 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 4 decyzje odmowne oraz 

14 decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 

jedną decyzję odmowną, 45 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 167 wypisy i wyrysy z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 593 zaświadczenia o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez 

wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych.  

 Na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku nadano 194 numerów porządkowych dla nowo 

wybudowanych budynków. 
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6. Inwestycje realizowane w 2019 roku 

6.1. Sieci wodociągowe 

 Na terenie Gminy Gniezno zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej: 

a) PWiK w Gnieźnie: 

 sieć wodociągowa – 128,49 km, 

 sieć kanalizacyjna – 17,72 km 

 przyłącza wodociągowe – 2569 szt. 

 przyłącza kanalizacyjne – 471 szt. 

 

b) Spółdzielnia w Łabiszynku: 

 przyłącza wodociągowe – 662 szt. 

 

c) WOD-KAN Tadeusz Szustek: 

 przyłącza wodociągowe – 220 szt. 

 

 W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

a) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pyszczyn, działka: 23/7 – łączny koszt 

inwestycji 51 660,00 zł, długość sieci: 127,00 m. Odbiór inwestycji: 15.04.2019 r.        
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b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewo, działki: 180; 53/10; 53/11 

– łączny koszt inwestycji 72 195,00 zł, długość sieci:  Odbiór inwestycji: 15.04.2019 r.      

     

 
 

c) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wełnica, działki: 3/6 i 3/10 – łączny koszt 

inwestycji 53 825,00 zł, długość sieci: 720,00 m. Odbiór inwestycji: 05.08.2019 r. 
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d) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, działki: 190, 

5160/3, 201 – łączny koszt inwestycji 53 825,00 zł, długość sieci: 819,00 m. Odbiór 

inwestycji: 14.08.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Skorzęcka, działki: 58, 47/6 – łączny 

koszt inwestycji 20 701,86 zł, długość sieci: 210,00 m. Odbiór inwestycji:  

30.08.2019 r. 
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f) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowa, działki: 94/2; 105; 99/9 – 

łączny koszt inwestycji 42 304,21 zł, długość sieci: 287,00 m. Odbiór inwestycji: 

02.09.2019 r. 

 
 

g) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiniec, działki: 113/25, 113/23,113/10 – 

łączny koszt inwestycji 60 569,92 zł, długość sieci: 382 m. Odbiór inwestycji: 

12.11.2019 r.   
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h) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo, działki: 310/8, 305/1 - łączny 

koszt inwestycji 37 739,25 zł, długość sieci: 272,00 m. Odbiór inwestycji:  

12.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jankowo Dolne, działki: 321/1, 120, 

117/24 – łączny koszt inwestycji 57 025,92 zł, długość sieci: 431,50 m. Odbiór 

inwestycji: 25.11.2019 r.      
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j) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewko, działki: 55, 39/12, 26, 

39/51, 39/52, 39/53 – łączny koszt inwestycji 115 868,51 zł, długość sieci: 751,00 m. 

Odbiór inwestycji: 17.12.2019 r.  

 

 

 

k) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej PCV 90  

o długości 162,0 m w m. Krzyszczewo na dz nr ewid. 44, 55/13 – koszt projektu + 

nadzór inspektorski  5 535,00 zł (zakończenie i odbiór inwestycji + płatność w roku 

2020). 
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l) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej PE 110  

długości 85,5 m dz nr ewid 152/1, 157/40 w m. Lubochnia – koszt projektu + nadzór 

inspektorski 5 535,00 zł (zakończenie i odbiór inwestycji + płatność w roku 2020). 

 

 

m) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Obora – 

koszt projektu: 82 417,04 zł. 

n) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej PE 110  

o długości 127,0 m w m. Mnichowo na dz nr ewid. 131/6 – koszt projektu: 2 500,00 zł. 
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6.2. Oświetlenie drogowe 

 W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

a) budowa oświetlenia ulicznego w m. Kalina, działki nr: 89/12, 89/11, 102/11, 

102/10, 90/11 91/6 – łączny koszt inwestycji 65 845,10 zł; długość 557 m, 15 

słupów + 14 opraw. Odbiór inwestycji 16.09.2019 r. 
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b) budowa oświetlenia drogowego w m. Ganina działki nr: 109, 43, 45 – łączny 

koszt inwestycji 48 910,00 zł; długość 980 m, 9 słupów + 9 opraw. Odbiór 

inwestycji 18.11.2019. 

 

c) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na 

dz. nr 5/45 i 5/47 w m. Piekary – koszt projektu: 4 500,00 zł. 

d) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na 

dz. nr 220/28 w m. Mnichowo – koszt projektu: 2 000,00 zł. 

e) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na 

dz. nr 126 i 122/1 w m. Strzyżewo Kościelne – koszt projektu: 4 600,00 zł. 
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6.3. Przebudowa dróg i chodników: 

 W 2019 roku zrealizowano następujące zadania: 

a) Przebudowa drogi w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Zakrzewskiego – łączny koszt 

inwestycji  107 270,62 zł (wykonanie robót dodatkowych do inwestycji zakończonej  

w 2018 r. – przebudowa dróg gminnych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. 

Zakrzewskiego). Odbiór inwestycji: 01.10.2018 r. (płatność w kwietniu 2019 r.) 

b) przebudowa drogi w m. Jankówko : I etap - ul. Koszalińska i II etap ul. Gdańska – łączny 

koszt inwestycji 728 995,59 zł; długość: ul. Gdańska 256,29 mb, ul. Koszalińska: 

334,00 mb. Odbiór inwestycji: 10.10.2019 r.                                     
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c) przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 208 w miejscowości 

Szczytniki Duchowne – łączny koszt inwestycji 197 703,48 zł; długość 725,00 mb.  

Odbiór inwestycji: 24.10.2019 r. 

 

 

d) przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 46 w miejscowość 

Skiereszewo – łączny koszt inwestycji 191 059,47 zł; długość 500,00 mb.       

Odbiór inwestycji: 03.12.2019 r.     
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e) przebudowa drogi w m. Goślinowo ul. Jóźwiaka – łączny koszt inwestycji 188 115,33 

zł; długość: 158,50 mb. Odbiór inwestycji: 06.12.2019 r. 

 

f) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Winiary  

na dz. nr 28, 26/6, 26/17, 26/27, 26/18, 26/8, 25/2 i 23 – koszt projektu: 31 791,67 zł,  

g) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Strzyżewo 

Paczkowe na dz. nr 115 i 116 – koszt projektu: 4300,00 zł + mapa do celów 

projektowych   2 460,00 zł, 

h) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie 

chodnika w m. Wełnica – koszt projektu: 9 000,00 zł + zakup kostki 27 885,65 zł + 

mapa do celów projektowych 3 508,71 zł, 

i) remonty i równanie dróg: 

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej – 375 000,00 zł (teren 

całej gminy), 

- równanie dróg na terenie całej gminy - 201 732,30 zł, 

- dostawa kruszywa na drogi gminne - 242 335,20 zł. 

 Gmina Gniezno ze względu na swoje położenie oraz rozwój demograficzny, który 

pociąga za sobą rozwój indywidualnego budownictwa ma bardzo rozwiniętą siatkę drogową. 

Rozproszenie budownictwa w gminie przyczyniło się do wytyczenia dróg, które wymagają 

utwardzania, nawożenia kruszywa, a docelowo budowy. Jest to najtrudniejszy obszar w gminie, 



Strona | 102  
 

w którym z ledwością zaspokaja się potrzeby mieszkańców ze względu na ograniczone 

możliwości finansowe. W zarządzie gminy jest około 270 kilometrów dróg łącznie  

z asfaltowymi, z kostki brukowej i gruntowymi. Niestety część dróg asfaltowych 

charakteryzuje się złym stanem nawierzchni – występują siatkowe spękania oraz dziury. Jest to 

spowodowane wiekiem tych dróg – z reguły są to drogi kilkunasto lub kilkudziesięcioletnie 

gdzie brak jest odpowiedniej podbudowy. Drogi te ulegają ciągłemu niszczeniu z uwagi na 

natężenie ruchu oraz ciężar pojazdów, które tymi drogami uczęszczają.  

 Najbardziej kłopotliwe remonty cząstkowe, które zostały zrealizowane w 2019 r. 

występowały na drogach o złym stanie nawierzchni. Są to następujące drogi: 

- Zdziechowa – Działyń, 

- Obora – Działyń,  

- Strzyżewo Paczkowe – Strzyżewo Smykowe, 

- Dębówiec (większość dróg), 

- Strzyżewo Paczkowe – Łukaszewko, 

- Obora – Braciszewo,  

- Szczytniki Duchowne – Wola Skorzęcka,  

- Krzyszczewo, 

- Modliszewko – Modliszewo, 

- Mączniki – Świątniki Wielkie, 

- Goślinowo – Łabiszynek, 

- Braciszewo. 

 Pozostała część dróg asfaltowych Gminy Gniezno jest w stanie dostatecznym oprócz 

nowo wybudowanej drogi  Szczytniki Duchowne – Wierzbiczany oraz dróg osiedlowych  

o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej. 

 W roku 2019 rozpoczęły się działania związane z przygotowaniem dokumentacji 

na budowę drogi Krzyszczewo-Pyszczyn. Gmina zamierza na budowę tej drogi wnioskować  

o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 W 2019 roku remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gniezno 

były przeprowadzone w okresie od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni a także zimą, gdy 

sprzyjały warunki pogodowe. Remonty cząstkowe praktycznie były realizowane na każdej 
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drodze asfaltowej należącej do Gminy Gniezno.  Całkowity koszt  tych remontów w 2019 r. 

wyniósł 375000 zł. 

 W 2019 r. zostały zrealizowane także remonty dróg gruntowych, które polegały na ich 

równaniu, profilowaniu, utwardzaniu a także uzupełnianiu kruszywem. W tym przypadku także 

remonty przeprowadzane były od wczesnej wiosny do późnej jesieni oraz zimą  we wszystkich 

sołectwach, w których znajdują się drogi gruntowe  Najbardziej kłopotliwe remonty dróg 

gruntowych odbywały się zimą, wczesną wiosną oraz późną jesienią. Spowodowane to było 

trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz specyfiką podłoża tych dróg. Całkowity koszt 

poniesionych w 2019r wydatków na równanie, profilowanie oraz utwardzanie dróg gruntowych 

wyniósł  226.332,30 zł natomiast kruszywo kosztowało 256.868,04 zł. 

 Gmina Gniezno od 2019 r. prowadzi działania zmierzające do całkowitej inwentaryzacji 

posiadanych dróg gminnych. Inwentaryzacja pozwoli na określenie wszystkich  parametrów 

tych dróg. W związku z powyższym w przyszłości będzie można między innymi określić 

długości wyremontowanych dróg. 

 

6.4. Pozostałe inwestycje 

 W 2019 roku zakończono realizację następujących inwestycji: 

a) budowa budynku szkoły podstawowej – I etap na dz. nr 206/8 w m. Zdziechowa – 

łączny koszt inwestycji: 7 699 676, 75 zł (koszt budowy), wyposażenie 305 501,47 zł. 

Odbiór inwestycji: 17.05.2019 r. Budynek szkoły podstawowej o powierzchni 

użytkowej 1691,01 m2. Parametry techniczne budynku: długość budynku 41,04 m; 

szerokość budynku 28,14 m; liczba pomieszczeń 46; ilość klatek schodowych 2; 

kubatura obiektu 5073,03 m3. 
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b) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Piekary – łączny koszt 

inwestycji: 545 363,02 zł. Odbiór inwestycji: 12.09.2019 r.  

 

6.5. Inwestycje zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

 W 2019 roku zrealizowano następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego: 

 

a) utwardzenie drogi na odcinku Rzegnowo –Braciszewo, 

b) remont drogi w Braciszewie, 

c) wykonanie nakładki asfaltowej na os. Cieniste w miejscowości Dalki, 

d) odwodnienie dróg gminnych na os. Cienistym i os. Skalnym w miejscowości 

Dalki, 

e) zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej w miejscowości Dębówiec, 

f) zakup i montaż siłowni zewnętrznej Jankowo Dolne, 

g) wyposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kalina, 

h) wyposażenie i adaptacja przystani wodnej w miejscowości Lubochnia, 

i) doposażenie placu zabaw w Lulkowie, 

j)  zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Lulkowie, 

k) doposażenie siłowni zewnętrznej w Mącznikach, 

l)  wykonanie projektu na świetlenie uliczne 53a 53f w miejscowości Mnichowo, 

m) montaż oprawy na słupie w miejscowości Napoleonowo, 

n) montaż 2 opraw na słupie w miejscowości Obórka, 

o) zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Pyszczynie, 

p) zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Pyszczynku, 
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q) wykonanie projektu na oświetlenie drogowe Strzyżewo Kościelne, 

r) zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Strzyżewie Smykowym, 

s) zagospodarowanie terenu parku w Szczytnikach Duchownych, 

t) wykonanie projektu chodnika w miejscowości Wełnica, 

u) doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola Skorzęcka, 

v) doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Zdziechowa. 

 

7.  Aplikowanie o środki zewnętrzne i realizacja projektów pozabudżetowych 

1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie w gminie Gniezno – nr wniosku  RPWP.08.01.02-

30-0054/16. Wniosek dotyczy finansowania zajęć dodatkowych i wyrównawczych 

przyrodniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, zakupu pomocy 

dydaktycznych i dokształcenia nauczycieli – całkowita kwota projektu: 50 867,20 zł. Kwota 

dofinansowania: 48 307,20 zł. Planowany termin zakończenia: czerwiec 2020 r. 

2. Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców – nr wniosku 

RPWP.06.04.01-30-0077/19- finansowanie dotyczy utworzenia żłobka w budynku głównym 

kompleksu oświatowego w Zdziechowie  na 30 dzieci wraz z pokryciem kosztów 

funkcjonowania w okresie od 1 września 2020 do końca sierpnia 2022 r. Projekt dotyczy 

zakupu wyposażenia, wyżywienia dzieci i pokrycia wynagrodzeń personelu (6 etatów). 

Całkowita kwota projektu 1 710 105,14 zł. Kwota dofinansowania 1 624 539,88 zł. 

3. Projekt rządowy MALUCH+ - dofinansowanie dotyczy wykonania robót adaptacyjnych 

pomieszczeń żłobka w kompleksie oświatowym w Zdziechowie. Termin zakończenia robót 

budowlanych – koniec maja 2020 r, wyposażenie – sierpień 2020 r. Całkowita kwota projektu 

1 237 500,00 zł. Kwota dofinansowania 990 000,00 zł. 

4. Aktywny senior w Gminie Gniezno – nr wniosku  RPWP.07.02.02-30-0089/19 – wniosek 

dotyczy utworzenia i funkcjonowania klubów seniora w m. Piekary i Wierzbiczany 

z wykorzystaniem istniejących świetlic wiejskich. Projekt dotyczy funkcjonowania dwóch 

klubów łącznie dla 100 seniorów wraz z kosztami dowozu seniorów na zajęcia, kosztów zajęć, 

wyposażenia, wyjazdów, zajęć kulturalnych. Zakończenie projektu grudzień 2022 r. Całkowita 

wartość projektu 1 139 095,12 zł. Kwota dofinansowania 1 074 695,12 zł. 

5. Nowe miejsca przedszkolne w gminie Gniezno – nr wniosku RPWP.08.01.01-30-0028/19 – 

projekt dotyczy utworzenia  nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu w Modliszewku. 

Całkowita wartość projektu 189 331,00 zł. Kwota dofinansowania 160 931,35 zł. Termin 
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zakończenia projektu sierpień 2021 r. Projekt dotyczy adaptacji pomieszczenia, zakupu 

wyposażenia i wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego grupę. 

6. Wyższa, jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno – nr wniosku 

RPWP.08.01.02-30-0002/19. Całkowita wartość projektu 892 934,44 zł. Kwota 

dofinasowania 838 484,44 zł. Termin realizacji 01.07.2020 – 30.06.2023. Przedmiotem 

projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 250(125K,125M) uczniów uczestniczących 

w edukacji,w tym 20 osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych(SPE) oraz podniesienie 

wiedzy 50 nauczycieli (43K,7M) w szkołach podstawowych (SP) w Goślinowie, Jankowie 

Dolnym, Szczytnikach Duchownych i Zdziechowie w Gminie Gniezno od 01.07.2020 r.  

do 30.06.2023 r. poprzez: 

 doposażenie pracowni przedmiotowych, w szkołach podstawowych w Gminie Gniezno  

o pracownie przyrodnicze/biologiczne, fizyczne, geograficzne, chemiczne  

i matematyczne w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń 

i eksperymentów;  

 realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla 200 UP (w tym 100K) z zakresu 

matematyki, biologii, chemii, fizyki, j. angielskiego i j. niemieckiego; organizację kółek 

zainteresowań dla 160 UP (w tym 80K) z zakresu matematyki, biologii, chemii, fizyki, 

geografii, j. angielskiego; realizację 5 projektów edukacyjnych dla 120 UP (w tym 

60K), realizację 2 typów form zajęć specjalistycznych dla 60 UP(w tym 30K), w tym 

20 ze SPE;  

 wsparcie 50 (w tym 43K) nauczycieli w zakresie podwyższenia 

kompetencji/kwalifikacji w prowadzeniu zajęć i rozwoju umiejętności do pracy  

z uczniem 

7. Przebudowa drogi w m. Lubochnia dz. nr ewid 102, 135w ramach projektu rządowego 

Fundusz Dróg Samorządowych. Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi 

o łącznej długości 910 m. Termin zakończenia: październik 2020 r Całkowita wartość 

inwestycji 912 434,12 zł. Kwota dofinansowania 50% wartości inwestycji. 

8. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn „Utworzenie terenu 

rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe”. Realizacja w okresie 

15.07.2019 do 31.10.2019. Projekt zakładał zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 

stworzenie terenu rekreacyjnego dla wszystkich mieszkańców wsi Strzyżewo Paczkowe – teren 

przy świetlicy wiejskiej. Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu, zakup i montaż elementów 

zabawowych na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej. Całkowity koszt zadania:  
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34 400,00 zł, w tym dotacja z Wielkopolskiej Odnowy Wsi: 20 300,00 zł, wkład własny 

Gminy: 8 100,00 zł i Fundusz Sołecki: 6 000,00 zł. Powstały teren rekreacyjny to także 

miejsce wspólnych spotkań służących integracji i zacieśnianiu więzi miedzy mieszkańcami 

9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary gmina Gniezna – Całkowita 

wartość projektu 544 133,02 zł całkowita wartość dofinansowania  285 645,00 zł - 

zakończenie projektu. 

10. Projekt grantowy realizowany przez Gminę Gniezno wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupę Działania „Trakt Piastów” z Łubowa. Tytuł: IMO PECTORE – chór wyjątkowy. Okres 

realizacji: 15.10.2019 – 31.10.2019. Całkowita kwota projektu: 6 995,00 zł (całość kwoty 

pochodziła z projektu, bez wkładu własnego Gminy). Projekt polegał na: Zakupie  

40 kompletów jednolitych strojów (na 1 kpl. składa się: biała bluzka, czarna bluzka, spódnica) 

dla Chórzystów – Chór IMO PECTORE działający przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie. 

11. Aktywne Sołectwa środki pozyskane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupę Działania „Trakt Piastów” z Łubowa dla sołectw: 

- Napoleonowo – staraniem Pani Kamili Butrymowicz, 

- Szczytniki Duchowne - staraniem Pani Magdaleny Bartkowiak. 

Umowa zawarta między Gminą Gniezno reprezentowaną odpowiednio przez P. Kamilę 

Butrymowicz i Panią Magdalenę Bartkowiak a LGD Łubowo. 

Napoleonowo - tytuł projektu : Potańcówka sołectw. Pozyskana kwota: 3 000,00 zł. Projekt 

realizowany we wrześniu 2019 polegał na zorganizowaniu potańcówki dla sołectw wraz 

z biesiadą, poczęstunkiem, zapewnieniem atrakcji dla najmłodszych, nauką tańców i wspólną 

zabawą. 

Szczytniki Duchowne – tytuł projektu: Super wakacje na wsi mamy, gdy się razem spotkamy. 

Pozyskana kwota: 2 000,00 zł. Projekt realizowany we wakacje 2019 (lipiec, sierpień).  

W ramach projektu zorganizowano warsztaty kulinarne – dietetyczne oraz warsztaty 

florystyczne. 

12. Tytuł projektu: Ale Kino! – Kino na podwórku. Całkowita wartość projektu: 92 155,00 zł. 

Kwota dofinasowania: 58 638,00 zł. Wkład własny: 33 517,00. Niniejszy projekt ma na celu 

uwzględnienie istniejącej infrastruktury, poprzez wykorzystanie świetlic wiejskich, szkół  

i parków, oraz przypisanie im dodatkowej funkcji sali kinowej, co wiąże się z zwiększeniem 

atrakcyjności obiektów kultury w gminie.   

13. Zakup 52 sztuk sadzonek drzew miododajnych – lip drobnolistnych ze środków 

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9.000,00 zł – dotacja celowa przekazana  
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na podstawie umowy nr 191/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. zawartej zgodnie z uchwałą 

nr V/67/2019 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r. Całkowity koszt 

zakupu drzew wyniósł 10.108,80 zł. Drzewa zostały posadzone 3 października  2019 r., w pasie 

drogi w miejscowości Modliszewo ( działka nr 33/1), Gmina Gniezno 

14. "Przebudowa drogi gminnej Strzyżewo Paczkowe - Kozłowo" o długości 560 mb - 

Dofinansowanie w ramach funduszu ochrony środowiska, rekultywacji i poprawy jakości 

gruntów rolnych Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

15. „Modernizacja drogi gminnej w m. Obora - zmiana z drogi gruntowej na tłuczniową  

o dugości 700 mb”. - Dofinansowanie w ramach funduszu ochrony środowiska, rekultywacji  

i poprawy jakości gruntów rolnych Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki 

Mieniem 

16. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gniezno” – projekt 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Dofinansowanie w wysokości 84 000,00 zł obejmuje organizację szkoleń wraz z dostawą 

sprzętu komputerowego. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych. 

17. Projekt POWR.02.29.00-00-KP19/18 pt. Liderzy Konsultacji Społecznych 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020. 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Urbanistów polskich (Zachodnia Okręgowa Izba 

Urbanistów) w partnerstwie z Fundacją Promocji Gmin Polskich w terminie od 15.12.2019 r. 

do 30.06.2021 r. Gmina Gniezno otrzymała grant w wysokości 50.000 zł. na realizację projektu 

"Wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych" , który obejmie pierwszy etap 

konsultacji czyli okres pomiędzy uchwaleniem przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

a sporządzeniem projektu Studium i wystąpieniem o opinię do Gminnej Komisji 

Architektoniczno - Budowlanej. Konsultacje zostały szczegółowo określone w Indywidualnym 

Planie Konsultacji, który stanowi załącznik do umowy o powierzenie grantu. 
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8. Transport publiczny 

 Transport publiczny obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

realizowany jest zgodnie z zawartym 10 lipca 2009 r. porozumieniem międzygminnym,  

na mocy którego Miasto Gniezno przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej 

miasta Gniezna na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną miasta Gniezna a pętlami 

autobusowymi w miejscowościach: 

1) Pyszczynek i Zdziechowa – linia nr 10: 

 4 kursy w dni robocze, 

2) Pyszczyn i Krzyszczewo – linia nr 11: 

 6 kursów w dni robocze, 

 5 kursów w soboty, 

 5 kursów w niedziele, 

3) Obora – linia nr 12: 

 15 kursów w dni robocze, 

 8 kursów w soboty, 

 4 kursy w niedziele, 

4) Wełnica – linia nr 13: 

 5 kursów w dni robocze, 

5) Skiereszewo – linia nr 7, 8 i 16: 

 11 kursów w dni robocze, 

 3 kursy w sobotę, 

 3 kursy w niedzielę, 

6) Jankówko – linia nr 15. 

Od dnia 2 września 2019 r. została uruchomiona nowa linia do Zdziechowy. 

 Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach 

lokalnego transportu zbiorowego w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosła 

574 461,70 zł. W okresie od stycznia do sierpnia długość obsługiwanych tras wynosiła ok 8 500 

wozokilometrów/miesiąc, w okresie od września do grudnia ok. 9 600 km/miesiąc. W dni 

robocze ilość kursów obejmujących trasą teren gminy Gniezno wyniosła ok. 36. W dni wolne 

liczba ta ogranicza się o ok. 50%. 
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 Realizacja publicznego transportu zbiorowego na trasach: 

1) Gniezno - Łukaszewko przez Strzyżewo Paczkowe (8 kursów – przystanek końcowy 

Strzyżewo Paczkowe, 3 kursy – Łukaszewko): 

 6 kursów w dni robocze, 

 5 kursów w soboty, 

2) Gniezno – Lubochnia: 

 6 kursów od poniedziałku do piątku, 

 3 kursy wyłącznie w dni nauki szkolnej, 

 3 kursy w sobotę, 

3) Gniezno - Napoleonowo przez Zdziechowę: 

 7 kursów w dni od poniedziałku do piątku, 

 1 kurs w sobotę, 

4) Gniezno DA – Gniezno DA przez Modliszewko: 

 4 kursy w dni od poniedziałku do piątku, 

obsługiwana była przez Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, Gniezno. Obsługiwana liczba kursów w dni robocze – 

ok. 50 i trasa ok. 200 000 wozokilometrów/rok. Funkcjonowanie linii odbywało się  

za częściową dopłatą z budżetu gminy wynoszącą w 2019 roku 478 900 zł. Pętle autobusowe 

zawsze rozpoczynają się w centrum przesiadkowym przy dworcu autobusowym w Gnieźnie 

gdzie znajduje się również biuro obsługi pasażerów (możliwość zakupu biletów miesięcznych). 

 Dowóz dzieci do szkół w Zdziechowie, Jankowie Dolnym i Szczytnikach Duchownych 

w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. odbywał się w formule zakupu biletów miesięcznych 

u przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie. Była to umowa 

dwuletnia, która zakończyła się w czerwcu 2019 r.  

 Linie zamknięte obsługujące dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Gniezno – z uwagi 

na cel transportu odbywa się w systemie przewozów zamkniętych dedykowanych 

indywidualnie do potrzeb dzieci uczących się w poszczególnych szkołach. W okresie od 

1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. usługa była realizowana przez Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo Usługowe „Joanna” Zbigniew Brzuszkiewicz Gniezno. Koszt dowozu w tym 

okresie wyniósł 278 000 zł. Długość tras dowozu dzieci wyniosła ok. 600 

wozokilometrów/dzień. 
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9. Pomoc społeczna 

 Pomoc i wsparcie w Gminie Gniezno w ramach pomocy społecznej w 2019 roku 

uzyskało 440 osób, co stanowiło 3,5% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, 

w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła 

się o 20 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła w stosunku do roku poprzedniego 8 rodzin. W przypadku długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 70 osób, co oznaczało spadek 

w stosunku do roku 2018 o 5 osób. W Gminie Gniezno najczęściej występującymi przyczynami 

trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony 

macierzyństwa. 

 

9.1. Szczegółowe wydatki z budżetu gminy 

- 3790 zł wydatkowano w formie zasiłków stałych dla 25 osób; 

- 6068 zł wydano na pomoc finansową dla 15  rodzin w formie zasiłku okresowego z tytułu 

bezrobocia i długotrwałej choroby; 

- 118 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na zaspokojenie różnorakich 

potrzeb (min. zakup żywności, leków, odzieży, opału, pokrycie części kosztów remontu 

mieszkania itp.) - łączny wydatek z budżetu własnego gminy wyniósł – 102 403 zł;  

- 47 110 zł wydano tytułem schronienia tj. sfinansowania pobytu 5 osób w schroniskach dla 

osób bezdomnych; 

- dla 106 dzieci finansowano posiłki w stołówkach szkolnych oraz dla  dzieci uczęszczających 

do szkół, w których nie ma stołówek, przyznano pomoc w formie finansowej na zakup posiłku 

w wysokości 60 zł mies., łącznie na dożywianie z budżetu gminy wydano 42 124 zł,  

- z pomocy psychologicznej skorzystały 2 osoby za kwotę 450 zł 

- 497 649 zł wydatkowano tytułem odpłatności za pobyt 16 osób w domach  pomocy społecznej. 

 

9.2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gniezno została 

opracowana na lata 2014-2020, jako narzędzie pomagające władzom samorządowym  

w ukierunkowaniu działań w celu rozwiązywania problemów społecznych. Dokument ten 
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oprócz analizy problemów, wskazuje prognozy zmian, cele strategiczne, kierunki niezbędnych 

działań oraz sposoby ich realizacji. 

 W bieżącym roku konieczne jest opracowanie nowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych na kolejne lata. 

 

9.3. Dane o sytuacji demograficznej ze sporządzonej oceny zasobów za 2019 r. 

 Według stanu na 31 grudnia 2019 r., liczba ludności Gminy Gniezno wyniosła 12509 

osób, z czego 50,4 % stanowiły kobiety, a 49,6 % mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi  

8,2 % ludności powiatu, 0,34 % ludności województwa. Struktura ludności gminy 

przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 26,4 %, osoby  

w wieku produkcyjnym 59,7 %, a w wieku poprodukcyjnym 13,9 %. W kolejnych latach liczba 

ludności co roku wrasta o 3,5 %”. Według stanu na 31 grudnia 2019 stopa bezrobocia w gminie 

Gniezno  wyniosła  1,7 %. Stopa bezrobocia dla powiatu  wynosi 3,5 % dla województwa 

wynosi 2,8%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Gniezno w XII. 2019 r. 

wynosiła 119 osób w tym 64,7 % stanowiły kobiety, 35,3 % mężczyźni. 

 

9.4. Cele strategiczne określone w strategii 

 W zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Gniezno 

wyznaczono następujące trzy cele strategiczne:  

1. wsparcie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci jako podstawa integracji 

społeczności lokalnej;  

2. integracja społeczności lokalnej szansą na uniknięcie wykluczenia społecznego;  

3. profesjonalne usługi socjalne, edukacja i praca początkiem usamodzielniania się. 

Analizując obecną sytuację mieszkańców Gminy Gniezno, którzy ze względu na dotykające 

ich problemy zmuszeni są do korzystania ze zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej, także 

dotychczasowe działania, jakie prowadzono w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej 

w tym działania profilaktyczne i wspierające, a także ogólną sytuację społeczno – gospodarczą 

mieszkańców Gminy Gniezno można wskazać następujące, pożądane zmiany w zakresie 

pomocy społecznej:  

 zwiększona aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku rozwoju zainteresowań 

edukacyjnych i sportowych, w celu efektywnego zagospodarowania ich wolnego czasu; 

celem takiego działania jest poprawa wyników w nauce, poprawa kondycji fizycznej 
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i stanu zdrowia oraz ograniczenie „pokusy” korzystania z używek (papierosy, alkohol, 

dopalacze, narkotyki),  

 zmniejszenie dostępu do używek ze strony dzieci i młodzieży, poprzez lepsze 

egzekwowanie prawnych barier ich dystrybucji (sprzedaży),  

 skuteczniejsza walka z ubóstwem i bezrobociem, w tym długotrwałym bezrobociem, 

które jest główną przyczyną pobierania zasiłków z zakresu pomocy społecznej,  

 poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Gniezno, w szczególności poprzez 

dostosowane do potrzeb działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 stworzenie oferty aktywizującej i opiekuńczej, w tym oferty opieki medycznej  

w miejscu zamieszkania, skierowanej do osób starszych, w wieku emerytalnym,  

 zwiększenie dostępu do profilaktyki uzależnień poprzez skuteczniejsze informowanie 

o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez samorząd i organizacje 

pozarządowe,  

 przeciwdziałanie powstawaniu problemów społecznych poprzez wczesną diagnostykę 

sytuacji generujących problemy społeczne mieszkańców Gminy Gniezno,  

 eliminowanie występowania przemocy w rodzinie oraz przemocy wśród dzieci  

i młodzieży poprzez promowanie właściwych postaw i wczesne reagowanie  

na przypadki przemocy a także znęcania się,  

 zintensyfikowanie aktywizacji osób starszych, w wieku poprodukcyjnym, w celu 

przedłużenia ich samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

 Kierunki działań niezbędne do osiągnięcia projektowanych zmian w zakresie polityki 

społecznej – cele szczegółowe (operacyjne):  

 wspieranie edukacji oraz wychowanie dzieci i młodzieży,  

 troska o zdrowie mieszkańców Gminy Gniezno,  

 aktywna pomoc w wychodzeniu z bezrobocia i ubóstwa,  

 wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i przeciwdziałanie 

uzależnieniom,  

 wczesna diagnostyka sytuacji generujących problemy społeczne wśród 

mieszkańców Gminy Gniezno,  

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

 aktywizacja osób starszych w wieku poprodukcyjnych, 

 poprawa zasobów pomocy społecznej w Gminie Gniezno.  
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W oparciu o przeprowadzoną analizę problemów społecznych sformułowano następujące 

wnioski końcowe : 

 potrzeba zwiększenia liczby lokali socjalnych i rozwoju budownictwa komunalnego; 

 konieczność tworzenia placówek dziennego pobytu dla osób w starszym wieku oraz 

osób niepełnosprawnych; 

 zwiększenie zakresu  usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania 

 rozwój infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

9.5. Rządowy program wieloletni Senior + na lata 2015-2020 edycja 2019 

 W styczniu 2019 r. została złożona oferta na realizację Zadania na 2019 rok zleconego 

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Projekt zakładał utworzenie 

klubu Seniora w świetlicy wiejskiej w Piekarach dla 30 osób. W wyniku rozpatrzenia oferty 

uzyskano dofinansowanie w ramach modułu I – utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu/ 

Klubu Senior + . Łączny koszt projektu wyniósł 25 tys. zł, z tego 20 tys. zł otrzymano z dotacji, 

a 5 tys. stanowiły środki własne. W ramach dofinansowania zakupiono wyposażenie klubu: 

 stacjonarne rowery do ćwiczeń 6 szt; 

 masażer orbitek 5 szt.; 

 materace składane do ćwiczeń 15 szt.; 

 kijki do uprawiania nordic walking 15 kpl.; 

 przyrząd do badania ciśnienia tętniczego; 

 czajnik bezprzewodowy; 

 ekspres do kawy; 

 gry planszowe; 

 komputer przenośny; 

 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner); 

 projektor multimedialny; 

 przenośny ekran projekcyjny; 

 sprzęt audio. 

 Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, w których będzie również 

dofinansowywany z dotacji w ramach modułu II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior+ / Klubu Senior+. Uroczyste otwarcie klubu Senior + obyło się w dniu  

17 stycznia 2020 r. 
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9.6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jak również realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, który 

został przyjęty Uchwałą  nr III/17/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 grudnia 2018 roku. 

 Podstawowym zadaniem komisji było podejmowanie działań zmierzających 

do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, natomiast głównym celem działań 

profilaktycznych komisji było zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, 

wsparcie osób uzależnionych oraz ich bliskich (współuzależnionych) Komisja zajmowała się 

wspieraniem osób zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych, a także ich rodzin  

w kształtowaniu zdrowego stylu życia. Swoje działania realizowała w następujący sposób: 

 przyjmowała zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu, 

 wzywała na rozmowy motywujące, 

 przeprowadzała rozmowy motywujące mające na celu zmianę stylu życia osób 

uzależnionych od alkoholu, przedstawiano tym osobom rozwiązania, które mogą  

im pomóc w walce z nałogiem oraz wskazywano instytucje, które zawodowo wspierają  

w walce z nałogiem, w formie leczenia ambulatoryjnego, a gdy istniała taka potrzeba 

leczenia stacjonarnego (zamkniętego) , 

 podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego  

 kierowała na badania psychiatryczno - psychologiczne, 

 przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, 

 składała  wnioski do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, 

 propagowała zdrowy tryb życia wśród mieszkańców na terenie Gminy Gniezno,  

w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

 opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. 

  

 W ramach działalności komisja odbyła 25 posiedzeń. Do komisji wpłynęło 

18 wniosków o interwencję wobec osób pijących w sposób wskazujący na picie problemowe. 
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Komisja wystosowała 34 wezwania, przeprowadziła 15 spotkań z wezwanymi, skierowała 

4 osoby na badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia, wystosowała 

2 wnioski do Sądu o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

opiniowała wnioski przedsiębiorców o wydanie bądź przedłużenie zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych – rozpatrzono łącznie 13 takich wniosków i dla wszystkich 

wydano pozytywne opinie.  

 Komisja pozytywnie zaopiniowała: 

 14 wniosków o dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki przeciwdziałania 

alkoholizmowi i propagujących zdrowy styl życia,  

 4 wnioski dyrektorów szkół oraz 1 wniosek dyrektora przedszkola  o dofinansowanie 

spotkań w miesiącu grudniu na terenie placówek przedszkolnych i szkolnych Gminy 

Gniezno, podczas których przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne oraz 

uroczystości związane ze świętem Bożego Narodzenia, 

 wniosek o dofinansowanie przejazdu autokarem uczestników Klubu Abstynenta  

na XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości, 

 wniosek dyrektora szkoły w Jankowie Dolnym o dofinansowanie spotkania młodzieży 

z pisarką Agnieszką Gadzińską podczas którego przeprowadzono pogadankę 

o profilaktyce zdrowia wśród ludzi młodych, 

 wniosek schroniska dla bezdomnych na zakup artykułów żywnościowych. 

 Zorganizowano 4 warsztaty teatralne i 4 warsztaty przyrodniczo barwiarsko chemiczne. 

Członkowie komisji uczestniczyli ponadto w szkoleniu, którego tematem były zagadnienia 

związane z pracą GKRPA. 

  W ramach działalności GKRPA wydatkowano następujące kwoty: 

 koszty opłat sądowych – 200 zł, 

 umowy zlecenia członków komisji oraz osób prowadzących zajęcia w świetlicach 

środowiskowych – 20 637,60 zł, 

 pomoc psychologiczna o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym dla 

mieszkańców Gminy Gniezno oraz badania psychiatryczo – psychologiczne wraz  

z wydaniem opinii – 3120 zł, 

 wyjazd dzieci na kolonie letnie z programem profilaktycznym – 25 000 zł, 

 zorganizowanie 4 warsztatów przyrodniczo barwiarsko chemicznych – 5 400 zł, 

 zorganizowanie 4 warsztatów teatralnych – 2 240 zł, 

 dofinansowanie 14 imprez po 700 zł na terenie Gminy Gniezno z elementami promocji 
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zdrowia wolnego od nałogów – 9 800 zł, 

 dofinansowanie przejazdu Klubu Abstynenta na XXVII Ogólnopolskie Spotkanie 

Trzeźwości  - 900 zł, 

 dofinansowanie imprez szkolnych i przedszkolnych z elementami profilaktyki 

odbywających się w grudniu 2019r na terenie Gminy Gniezno – 8 974,20 zł, 

 zakup artykułów żywnościowych dla schroniska dla bezdomnych w kwocie  

2 858,14 zł, 

 dofinansowanie spotkania z pisarką Agnieszką Gadzińską w szkole w Jankowie 

Dolnym podczas, którego przeprowadzono pogadankę o profilaktyce zdrowia wśród 

ludzi młodych – 350 zł, 

 szkolenie dla GKRPA - 730 zł. 

Łącznie wydatkowano 80 209,94 zł. 

  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gniezno  

w 2019 roku wykonywała swoje zadania z myślą  o jak najlepszym wykorzystaniu środków  

i sposobów w walce z problemem alkoholowym. Jednym z efektów jej działania było 

dobrowolne podjęcie przez uczestników rozmów motywujących terapii w formie 

ambulatoryjnej w poradniach na oddziałach dziennych, w grupach terapeutycznych, 

indywidualnie w poradniach leczenia uzależnień, dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego 

w formie stacjonarnej a także zgłoszenie się na oddział detoksykacyjny, w celu przygotowania 

do późniejszego leczenia w placówce leczenia uzależnień.  GKRPA duże środki pieniężne 

przeznaczyła na promocję zdrowego trybu życia – bez nałogów poprzez dofinansowanie imprez 

okolicznościowych  odbywających się na terenie Gminy Gniezno a także sfinansowała kolonie 

letnie dla dzieci z elementami profilaktyki. Pozwoliło to dotrzeć nie tylko do najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy będącymi uczniami gminnych placówek oświatowych, ale całych 

rodzin. Dużą rolę w walce z nałogami oraz konsekwencjami życia z bliską osobą uzależnioną 

miała też pomoc psychologa klinicznego, która była finansowana ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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10. Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska 

10.1. Gospodarka odpadami 

 Na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku prowadzony był odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W analizowanym okresie,  

tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 

Gniezno realizowany był przez firmę URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, 

która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na „odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 

Gminy Gniezno” oraz w wyniku udzielonego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

na wykonanie usługi „zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno”. 

Umowy zostały zawarte do 31 grudnia 2019 roku. W ramach umowy na odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 

Gminy Gniezno firma URBIS Sp. z o.o. udostępnia pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki 

na odpady ulegające biodegradacji oraz worki na pozostałe frakcje odpadów zbierane 

selektywnie, tj. metale i tworzywa sztuczne, szkło i papier. Ponadto firma dba o należyty stan 

sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i gniazd oraz wyposaża i obsługuje Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gniezno, 

który znajduje się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, czynny był w 2019 

roku w każdą środę miesiąca w godz. 10:00 – 13:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godz. 

10:00 –12:00 (wyjątek stanowiły dni świąteczne). Do tego punktu mieszkańcy Gminy Gniezno 

mogli bezpłatnie przekazywać wyszczególnione poniżej odpady komunalne zebrane 

selektywnie: 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji i odpady zielone,  

  tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

  odpady opakowanie wielomateriałowe, 

  metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

  szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

  papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z 

tektury, 
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  meble i odpady wielkogabarytowe, 

  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

  baterie i akumulatory, 

  chemikalia, 

  przeterminowane leki, 

  zużyte opony,  

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

 Transport ww. odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

w Lulkowie, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno następował w częstotliwości: 

a) odpady komunalne zmieszane: 

 budynki jednorodzinne – co dwa tygodnie, 

 budynki wielorodzinne – co dwa tygodnie, 

 ROD KALINA – w okresie od 1 kwietnia do 31 października jeden raz w tygodniu 

 budynki niezamieszkałe (domki letniskowe) - w okresie od 1 maja do 30 września  

w sobotę co dwa tygodnie, 

b) odpady komunalne zbierane selektywne: 

 budynki jednorodzinne: 

 odpady ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy o pojemności 120 l) 

– 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do kwietnia, 2 razy w miesiącu 

w okresie od maja do października 

 metale i tworzywa sztuczne (worek żółty o pojemności 120 l) – 1 raz  

w miesiącu 

 szkło (worek zielony o pojemności 120 l) – 1 raz na dwa miesiące 

 papier (worek niebieski o pojemności 120 l) – 1 raz na dwa miesiące  

 budynki wielorodzinne - odpady komunalne selektywne zbierane są w tzw. gniazda 

 do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które opróżniane są co najmniej jeden 

raz w miesiącu. W przypadku przepełnienia tych pojemników częstotliwość 

dostosowana jest do potrzeb.  
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10.2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 Przez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania,  

w tym także przygotowanie, które poprzedza odzysk lub unieszkodliwianie.  

 Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wiążą się z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacje mechaniczno-

biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie 

składowanie odpadów na składowiskach). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany  

do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).  

 Zgodnie z założeniami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym” Gmina Gniezno należy 

do VII Regionu gospodarki odpadami. Od dnia 8 czerwca 2015 roku na terenie VII regionu 

zaczął funkcjonować Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, który spełnia 

wymagania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

 W 2019 roku odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno i transportowane do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, przez firmę URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 

62-200 Gniezno. W skład ZZO Lulkowo wchodzi sortownia, biostabilizacja oraz składowisko.  

10.3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 Bieżące uzupełnianie wyeksploatowanych koszy na odpady, które znajdują się  

na przystankach autobusowych oraz uzupełnienie ewentualnych braków pojemników  

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla sołectw na terenie Gminy Gniezno  

w zabudowie wielorodzinnej.  

10.4. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

 Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu, w tym również koszty 

poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych, zostały wykazane w poniższej tabeli. 
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Zestawienie kosztów poniesionych przez Gminę Gniezno w roku 2019 w związku  

z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I WYDATKI [ZŁ] 

Koszty odbioru i transportu odpadów 

komunalnych 

1.061.550,00 

Koszty zagospodarowania odpadów 

komunalnych 

1.062.692,82 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenia 

pracowników związanych z obsługą systemu, 

szkolenia zakup materiałów biurowych, druk 

deklaracji, kampania informacyjno-

edukacyjna, koszty przesyłek pocztowych, 

prenumeraty czasopism) 

152.561,61 

RAZEM 2.276.804,43 

 

 Ogółem koszty poniesione przez Gminę Gniezno w 2019 roku, w związku z obsługą 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w porównaniu do roku 2018 wzrosły 

o 222.040,05 zł. 

10.5. Dane dotyczące mieszkańców, deklaracji, obrotów z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i działań egzekucyjnych 

 Według danych pochodzących z ewidencji ludności, prowadzonej przez Urząd Gminy 

Gniezno, na dzień 31.12.2019 r. liczba zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy 

Gniezno wynosiła 12505 mieszkańców.  

 Liczba mieszkańców Gminy Gniezno, według stanu na dzień 31 grudnia w 2019 roku, 

na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosiła 11724. 

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno 

były w 2019 r. zmienione uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Gniezno. Na początku roku, 

w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku obowiązywały stawki zgodne z uchwałą 

nr XVII/105/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 764). Stawki te przedstawia poniższa tabela. 
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Zestawienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gniezno obowiązujące w okresie od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r.  

 Sposób zbierania odpadów komunalnych 

Selektywnie Nieselektywnie 

Nieruchomości 

zamieszkałe 

10,00 zł/ os. 19,00 zł/ os 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

120 l 44,00 zł 120 l 66,00 zł 

240 l 63,00 zł 240 l 94,00 zł 

1100 l 275, 00 zł 1100 l 412,00 zł 

  

 W okresie od maja do końca 2019 roku obowiązywały stawki zgodne  

z uchwałą nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3214), oraz uchwałą nr X/70/2015 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej 

jedynie przez część roku (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 4983).  

Zestawienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gniezno obowiązujące w okresie od maja 2019 r.  

 Sposób zbierania odpadów komunalnych 

Selektywnie Nieselektywnie 

Nieruchomości 

zamieszkałe 

14,00 zł/ os. 27,00 zł/ os 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

120 l 53,00 zł 120 l 79,00 zł 

240 l 76,00 zł 240 l 113,00 zł 

1100 l 330,00 zł 1100 l 494,00 zł 

Nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- 

wypoczynkowe 

 

180,00 zł 

 

270,00 zł 

  

 W wyniku zmiany stawki w roku 2019 wygenerowano 3347 zawiadomień  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sołtysi i pracownicy Urzędu 

Gminy Gniezno dostarczyli osobiście właścicielom nieruchomości 3083 zawiadomienia, a 264 

zostały doręczone za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

 Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 4116. Selektywną zbiórkę odpadów 
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komunalnych zadeklarowało 3589 właścicieli nieruchomości, a nieselektywną 527. Wśród 

złożonych deklaracji 3427 obejmowało nieruchomości zamieszkałe, a 689 deklaracje dotyczyły 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstawały odpady komunalne. 

 W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wpływy z tytułu opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.058.812,39 złotych.  

Zestawienie obrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Gniezno na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Wymiar 

roczny 

[zł] 

Odpisy  

i umorzenia 

[zł] 

Należności  

do zapłaty [zł] 

Wpłaty ogółem 

[zł] 

Zaległość na dzień 

31.12.2019 r. [zł] 

2.187.574,00 86.131,00 2.229.900,84 2.058.812,39 184.297,89 

 

 W celu dobrowolnego uregulowania płatności przez zobowiązanego wynikających 

z naliczenia opłaty wierzyciel podjął działania informacyjne w formie pisemnej sporządzając 

62 zestawienia stanów kont podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1382 upomnienia na kwotę 

214.245,88 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono 383 tytuły wykonawcze na kwotę 

60.502,00 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano 4 decyzje o umorzeniu 

zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1110,00 zł.  

 Na terenie Gminy Gniezno w analizowanym okresie nie zaistniała konieczność wydania 

przez Wójta Gminy Gniezno decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy 

nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.   

 

10.6. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Gniezno. 

 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zarówno podmioty odbierające, zbierające odpady komunalne z terenu gminy jak i prowadzący 

punkt selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych zobowiązani są do przekazania Wójtowi 

rocznych sprawozdań za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  

o gospodarce odpadami (BDO). Na dzień sporządzenia informacji przedmiotowe dane nie są 

widoczne w systemie BDO dla Wójta Gminy Gniezno. W związku z powyższym poniższe dane 

pochodzą z informacji pozyskanych od pracowników firmy URBIS Sp. z o.o., która odbiera 

odpady komunalne z terenu gminy i jednocześnie prowadzi PSZOK. Brak jest natomiast 
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danych o ilości odpadów komunalnych zebranych w 2019 roku przez podmioty zbierające 

odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów. Dane te będą dostępne najpóźniej do końca 

czerwca br. Biorąc powyższe pod uwagę, przede wszystkim brak możliwości weryfikacji 

przedmiotowych danych obliczenie wiarygodnych poziomów odzysku jest na dzień 

sporządzenia przedmiotowej informacji niemożliwe. 

 Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Gniezno  

i przekazanych przez mieszkańców w 2019 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

wyniosła około 5 065,9575 Mg. Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości odebranych 

odpadów komunalnych odebranych w 2019 roku z terenu Gminy Gniezno.  

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2019 roku z terenu Gminy Gniezno 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych 

do zagospodarowania 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

2639,1200 R 12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 154,5600 R 12 

20 03 99 Odpady komunalne nie 

wymienione w innych 

podgrupach 

44,1400 R 12 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  24,1500 R 12 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

0,3200 R 12 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

319,8000 R 12 

15 01 07 Opakowania ze szkła  271,6000 R 12 

16 01 03 Zużyte opony  1,8600 R 12 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek  

i remontów 

66,5800 R 5 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

17,9200 R 5 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1052,5800 R 12 

20 02 02 Glena i ziemia, w tym kamienie 5,9200 R 3 

SUMA 4598,5500  
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Ilość selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

w 2019 roku z terenu Gminy Gniezno 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych do 

zagospodarowania [Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych1 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

1052,5800 R 3 

15 01 01 Opakowania  

z papieru i tektury 

24,1500 R 12 

SUMA 1076,73  

 

Ilość odpadów komunalnych przekazanych przez mieszkańców w 2019 roku do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lulkowie 

Adres punktu Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów Masa zebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych do 

zagospodarowania 

[Mg] 

Lulkowo  

12a  

62-200 Gniezno 

 

15 01 01 Opakowania z papieru  

i tektury 

12,1600 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

11,4800 

15 01 07 Opakowania ze szkła  2,7400 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy  

z rozbiórek i remontów 

52,5000 

17 01 07 Zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych 

i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 

01 06  

78,0000 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

83,1400 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 115,4200 

16 01 03 Zużyte opony  15,3600 

20 01 35* Zużyte urządzenia 

elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki  

24,4840 
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 20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne  

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35 

8,3385 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 63,7000 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne  

i inne odpady zawierające 

rtęć 

0,085 

SUMA 467,4075 

 

 W 2018 roku łączna masa zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wyniosła 882,4 Mg. W roku 2019 masa tego rodzaju odpadów zebranych z terenu Gminy 

Gniezno wyniosła 1076,73 Mg. Wzrosła zatem w stosunku do poprzedniego roku o 194,33 Mg. 

Odpady o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury zostały poddane procesowi R12 

(wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R1 – R11). Odpady o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji zostały poddane 

procesowi R3 (recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki, w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). 

 Zapisy art. 3b oraz 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

zobowiązują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Na dzień sporządzenia przedmiotowej informacji nie można obliczyć ww. poziomów 

osiągniętych przez gminę w 2019 roku. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, definiuje 

poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do iloczynu masy tych odpadów wytworzonych 

w roku 1995 i wskaźnika uwzględniającego zmiany demograficzne mieszkańców gminy. 

Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2019 wynosi 40 %.  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych) gminy były zobowiązane w 2019 roku osiągnąć co 
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najmniej 40 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła.  

 Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi 

metodami, odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2019 roku 

wynosił 60 %.  

 Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gniezno w 2019 r. 

wynosiła 4598,5500 Mg, z czego 2639,1200 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, tj. 57,39 % ogółu wytworzonych odpadów komunalnych. Odpady  

te zostały poddane procesowi R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek  

z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11).  

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest opracowywana w celu 

zweryfikowania możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma również dostarczyć wiadomości 

o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla utworzenia najbardziej 

efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów 

wybranych frakcji odpadów od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Gniezno funkcjonuje 

system segregacji odpadów obejmujący odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych 

w systemie „u źródła”. Odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości są metale 

i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane. 

Wprowadzenie dodatkowych strumieni odpadów zwiększyło ilości odbiorów odpadów 

od właścicieli nieruchomości, co w konsekwencji spowodowało znaczny wzrost kosztów 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto w roku 2019 znacząco 

wzrosły także koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi systemu. 

 Koszty obsługi całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku 

wyniosły 2.276.804,43 zł i przerosły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które wyniosły 2.058.812,39 zł. Niekorzystna sytuacja w roku 2019 oraz 

podwyższenie kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami na rok 2020, które wynikały  

z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, szacunkowych kosztów zagospodarowania 

odpadów oraz orientacyjnych kosztów obsługi systemu przyczyniły się do zmiany stawki 

opłaty w roku 2020 r. W celu spełnienia wymogów art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
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i porządku w gminach, który reguluje, że z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

a co za tym idzie uniknięcia angażowania środków z budżetu Gminy Gniezno, koniecznym 

było podjęcie uchwały nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. Mimo podjęcia uchwały koszty obsługi systemu w roku 2019 r. wynoszące 

2.276.804,43 zł przewyższyły wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

o 217.992,04 zł, jednak pozytywnym aspektem podwyższenia opłaty stało się obniżenie 

deficytu o 173.500,79 zł w porównaniu z rokiem 2018. 

 

10.7. Program ochrony środowiska 

 Program ochrony środowiska uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach  

i dokumentach programowych na poziomie Gminy, powiatu, województwa i państwa,  

do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

 Program ochrony środowiska dla Gminy Gniezno jest podstawowym instrumentem 

do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą 

w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem 

realizacji Programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego 

poprawa jak również wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie. Dokument 

opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz 

jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. Przedstawione zasady monitorowania Programu 

przez określone wskaźniki umożliwią kontrolę i ocenę stanu realizacji założonych działań. 

 Gmina Gniezno posiadała opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Gniezno na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”, który służył realizacji polityki 

ekologicznej państwa. W celu opracowania nowego „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”, w dniu 15 listopada 2018 

roku została podpisana umowa z firmą NUVARRO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 23, 

Podsada, 62- 530 Kazimierz Biskupi.  Wykonawca opracował przedmiotowy program, który 

pismem znak OŚR.602.1.2019 z dnia 4 września 2019 roku został przesłany do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w celu uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska  

dla Gminy Gniezno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026”.  
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Opinią sanitarną znak DN-NS.9011.1120.2019 z dnia 7 października 2019 r. (data wpływu 

09.10.2019 r. ) Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu 

uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko przedmiotowego Programu, natomiast Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska pismem znak WOO-III.410.463.2019.MM.3 z dnia 5 listopada 2019 r. 

(data wpływu 09.10.2019 r.) stwierdził, że projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wymaga przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 W związku z powyższym sporządzony został projekt Prognozy oddziaływania ww. 

Programu  na środowisko, który pismem znak OŚR.602.1.2019 z dnia 1 kwietnia 2020 roku 

został przekazany do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Poznaniu. 

 Po uzyskaniu pozytywnych opinii wymaganych prawem oraz po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych, przedmiotowy Program, zostanie przedstawiony Radzie Gminy 

Gniezno celem podjęcia stosownej uchwały. 

 

10.8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno to dokument, którego celem jest 

określenie wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć 

długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Ponadto dokument ten ma 

na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, 

których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia produkcji 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych.  

 Zaplanowane w PGN zadania mają być realizowane przez Gminę w latach 2016-2020  

z perspektywą kontynuacji gospodarki niskoemisyjnej po 2020 roku. Zadania te swoim 

zasięgiem mają obejmować cały obszar Gminy Gniezno. 
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Redukcja emisji CO2 określona jako cel strategiczny możliwa jest tylko poprzez realizację 

celów operacyjnych, które sprecyzowano jako: 

 

 W 2019 roku Gmina Gniezno zrealizowała następujące zadania, których celem była 

redukcja emisji CO2: 

1. Modernizacja dróg gminnych i budowa ścieżek pieszo-rowerowych 

a. Przebudowa drogi w m. Jankówko : I etap - ul. Koszalińska i II etap ul. Gdańska, 

b. Przebudowa drogi w m. Goślinowo ul. Jóźwiaka,  

c. Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 46 w miejscowość 

Skiereszewo,  

d. Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 208  

w miejscowości Szczytniki Duchowne.  

2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia.  

Nowobudowana infrastruktura oświetleniowa na terenie gminy Gniezno uwzględnia 

montaż opraw z energooszczędnym źródłem światła.  

a. Budowa oświetlenia drogowego w m. Ganina działki ewidencyjne nr 109, 43, 45;  

b. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kalina, działki ewidencyjne nr 89/12, 89/11, 

102/11, 102/10, 90/11, 91/6. 

3. Zielone zamówienia publiczne.  

Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednia przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniały potrzeby 

Cele operacyjne Planu

Wykorzystanie 
potencjału 
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na terenie gminy 
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transportem 
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ekologicznego
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efektywności 
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ekologicznej 
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usługowym

i przemysłowym
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interesariuszy 
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idei 
proekologicznych, 

zrównoważonej 
mobilności, 

a także 
uwzględnienie 

gospodarki 
niskoemisyjne 

w dokumentach 
strategicznych 

gminy
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ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem - W jednym postępowaniu przetargowym 

zastosowano kryteria środowiskowe punktując dodatkowo pojazdy posiadające normę spalin 

min. EURO 3. 

4. Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych i prywatnych: 

a. Gmina Gniezno w 2019 roku zakupiła dla mieszkańców i przekazała sołtysom wsi, na 

potrzeby nasadzeń śródzagrodowych i śródpolnych 3280 sztuk drzew i 581 sztuk 

krzewów za łączną kwotę  13.799,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania z transportem 

wyniósł 14.648,93 zł. 

b. Przy dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego  z  zadania 

jednorocznego pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” zakupiono 52 szt. lipy 

drobnolistej. Drzewa zostały posadzone wzdłuż drogi gminnej Modliszewo – 

Modliszewko na odcinku ok. 370 m. Koszt zakupu drzew wyniósł 10.108,80 zł (z czego 

9.000,00 zł to udział środków Województwa Wielkopolskiego). Łączny koszt realizacji 

zadania z nasadzeniem i zabezpieczeniem drzew wyniósł 18.532,00 zł; 

c. W kwietniu 2019 roku Gmina wzięła udział w Zielonym Rekordzie Polski. W tym celu 

zakupiono i posadzono 8 świerków pospolitych, 8 klonów zwyczajnych i 1 jarząb 

pospolity. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1.370,00 zł 

d. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Gniezno zezwalającą na wycinkę drzew w pasie drogi 

krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała w 2019 roku 

nasadzeń następczych drzew gatunku klon zwyczajny na terenie placu zabaw  

w miejscowości Lubochnia w ilości 30 sztuk oraz na terenie parku gminnego 

w miejscowości Zdziechowa w ilości 20 sztuk. 

5. Promocja i edukacja lokalnej społeczności w zakresie ograniczenia zużycia energii, 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz mobilności na terenie Gminy. 

 

 Gmina Gniezno w dniu 14 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary 

zorganizowała dla mieszkańców spotkanie dotyczące programu „Czyste powietrze” dotyczące 

dofinansowania nowych, ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków 

jednorodzinnych. Szczegóły programu omówiła Pani Kinga Świtalska – doradca energetyczny 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób.  

 W dniu 12 lipca 2019 r. Gmina Gniezno zwarła porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które ustala zasady 
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wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w celu obsługi jego 

Wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. 

Pomoc polega na: 

 wsparciu doradczym mieszkańców, 

 rejestracji na koncie beneficjenta i wypełnianiu wniosku (dobra wola 

pracownika), 

 weryfikacji wniosku i kontakt z Beneficjentem w celu ewentualnych błędów, 

 przekazanie do WFOŚiGW w Poznaniu wniosku o dofinansowanie.  

Celem Programu „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej  

i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Porozumienie zawarto na czas realizacji Programu, 

tj. do roku 2029. 

 Reasumując w 2019 roku zrealizowano szereg działań, których celem była redukcja 

emisji CO2. Były to głównie działania inwestycyjne. Środki finansowe na działania związane 

 z wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pochodziły zarówno z budżetu Gminy jak 

i ze środków pozabudżetowych. 

 

10.9. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 W 2019 roku Gmina Gniezno kontynuowała wraz ze Starostwem Powiatowym 

w Gnieźnie oraz Gminami powiatu gnieźnieńskiego realizację programu pn. „Likwidacja 

wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. Dofinansowanie dla 

mieszkańców gminy wynosiło 100% i dotyczyło kosztów rozbiórki (demontażu) azbestu  

z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów. Przedsięwzięcie 

finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu (przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie) oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, 

Miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. 

 W ramach realizacji programu przyjęto i pozytywnie zaopiniowano 38 wniosków 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno, dotyczących sfinansowania 

likwidacji wyrobów  zawierających azbest. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. 

Na realizację przedmiotowego zadania w latach 2019 – 2020 Gmina Gniezno zarezerwowała 

w budżecie kwotę 38.000,00 zł. 
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10.10. Gospodarka ściekowa 

 W celu usystematyzowania i uszczelnienia gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

Gniezno w kwietniu 2019 roku rozpoczęto proces zbierania danych niezbędnych 

do przeprowadzenia aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Gniezno. W tym celu rozesłano  

ok. 3400 szt. formularzy zgłoszeń do przedmiotowej ewidencji wraz z informacją  

o konieczności przechowywania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, 

do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno. Do końca 2019 roku  

do Urzędu Gminy Gniezno wpłynęło ok. 2400 zgłoszeń. Proces uzupełniania ewidencji będzie 

kontynuowany w następnych latach.  

 Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej konieczności przechowywania 

dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, na podstawie kwartalnych 

sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zaobserwowano wzrost ilości 

wywożonych  nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gniezno  

o ok. 25 %. 

 W 2019 roku Wójt Gminy Gniezno wydał 8 decyzji zezwalających na prowadzenie 

działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Gniezno. 

 

10.11. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku, przyjęty został Uchwałą Nr VIII/48/2019 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 27 marca 2019 r.  

 27 marca 2019 roku Rada Gminy Gniezno podjęła także uchwałę 

Nr VIII/47/2019 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania 

publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku. Z terenu Gminy w 2019 roku 

przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i zapewniono opiekę 10 bezdomnym 

zwierzętom (psom). Koszt realizacji zadania wyniósł 19.600,00 zł. 

 W ramach realizacji Programu w 2019 roku podpisano umowę z przedsiębiorstwem 

„GREEN POINT” Zakład Konserwacji i Utrzymania Zieleni, ul. Chrobrego 27/6, 62-200 

Gniezno na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z transportem ich do Schroniska dla 
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Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie oraz umowę z Zakładem Usług Weterynaryjnych Grajek 

Janusz, Worbs Grzegorz, Wasiniewski Bogumił S.C. Łubowo 93, 62-260 Łubowo 

na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.  

 Sterylizacja i kastracja kotów na rzecz właścicieli kotów z terenu Gminy Gniezno 

prowadzona była na podstawie umowy zawartej z Lecznica Weterynaryjna „ZIELONY 

RYNEK”, ul. Zielony Rynek 11, 62-200 Gniezno. Na tej podstawie Gmina Gniezno wystawiała 

skierowania na przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji kotów. Zrealizowano 33 zabiegi  

(29 sterylizacji i 4 kastracje) za łączną kwotę 2.045,00 zł. 

 Koszt realizacji przedsięwzięcia związany z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, 

umieszczaniem ich w schronisku, sterylizacją i kastracją kotów oraz opieką weterynaryjną  

w 2019 roku wyniósł 28.812,80 zł.  

 W 2019 roku nie wydano decyzji administracyjnych w sprawie odebrania zwierzęcia 

dotychczasowemu opiekunowi ze względu na złe traktowanie.  

 

10.12. Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo 

 Gmina Gniezno jest gminą rolniczą w skład której wchodzi 31 sołectw, a użytki rolne 

stanowią aż 13490,05 ha co stanowi ok. 76 % ogółu jej powierzchni. 

Zestawienie gruntów na terenie Gminy Gniezno  

Rodzaj 
Powierzchnia 

[ha] 

Użytki rolne 13490,05 

Grunty pod wodami 408,81 

Grunty pod lasami  2614,06 

Tereny komunikacyjne 700,06 

Inne 338,39 

Tereny osiedlowe 261,22 

Ogółem 17812,59 
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Na terenie Gminy Gniezno znajduje się 1171 gospodarstw rolnych.  

Zestawienie ilości gospodarstw w poszczególnych sołectwach 

Lp. Sołectwo Ilość 

gospodarstw 

1. Braciszewo 14 

2. Dalki 29 

3. Dębówiec 40 

4. Ganina 25 

5. Goślinowo  80 

6. Jankowo Dolne 78 

7. Kalina 20 

8. Krzyszczewo 20 

9. Lubochnia 48 

10. Lulkowo 50 

11. Mnichowo 22 

12. Modliszewo 74 

13. Modliszewko 41 

14. Mączniki 22 

15. Napoleonowo 15 

16. Obora 35 

17. Obórka 18 

18. Osiniec 43 

19. Piekary 50 

76%

2%

15%

4%
2%

1%

Użytki rolne Grunty pod wodami Grunty pod lasami

Tereny komunikacyjne Inne Tereny osiedlowe
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20. Pyszczyn 14 

21. Pyszczynek 17 

22. Skiereszewo 31 

23. Strzyżewo Kościelne 30 

24. Strzyżewo Paczkowe 52 

25. Strzyżewo Smykowe 26 

26. Szczytniki Duchowne 88 

27. Wełnica 46 

28. Wierzbiczany 40 

29. Wola Skorzęcka 32 

30. Zdziechowa 71 

31.  Łabiszynek 0  
RAZEM: 1171 

 

Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Gniezno 

 

 W 2019 roku po raz kolejny Gmina Gniezno została dotknięta klęską suszy. W wyniku 

działania tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ucierpiały wszystkie uprawy rolne.  

W związku z tym 525 producentów rolnych zwróciło się z wnioskiem o oszacowanie strat  

w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Gniezno. Klęską został dotknięty 

obszar ok. 11 000 ha. Oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dokonywał Zespół 

Komisji powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego zarządzeniem numer 263/15 ze zm.  

23%

24%
32%

16%

5%

Gospodarstwa o pow. 1,0 - 2,0 ha Gospodarstwa o pow. 2,1 - 5,0 ha

Gospodarstwa o pow. 5,1 - 15,0 ha Gospodarstwa o pow. 15,1 - 30,0 ha

Gospodarstwa o pow. 30,1 - 300,0 ha
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z dnia 30 kwietnia 2015 r., w skład której wchodziło trzech pracowników Urzędu Gminy 

Gniezno, pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciel 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej.   

Najczęściej w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Gniezno prowadzone są 

uprawy zbóż ozimych i jarych, ziemniaków, kukurydzy i buraków cukrowych. W zależności 

od klasy bonitacyjnej gleby straty w poszczególnych uprawach wynosiły: 

 ok. 30 % - 40 % zboża ozime, 

 ok. 40 % - 50 % zboża jare, 

 ok. 40 % - 65 % ziemniaki, 

 ok. 40 % - 65 % kukurydza, 

 ok. 40 % - 60 % buraki cukrowe. 

W dużym stopniu ucierpiały też łąki trwałe, w których straty wyniosły ok. 40 %. 

Na przełomie października i listopada 2019 roku przeprowadzona została 

inwentaryzacja ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla potrzeb 

naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez   

Narodowy   Fundusz   Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Warszawie. Deklarację 

złożyło 233 producentów rolnych. Inwentaryzacja wyrobów wykazała, że w gospodarstwach 

rolnych położonych na terenie gminy Gniezno zgromadzone są odpady: 

 foli rolniczej w ilości ok. 106,240 Mg, 

 siatki do owijania balotów w ilości ok. 37,429 Mg, 

 sznurka do owijania balotów w ilości ok. 9,022 Mg, 

 opakowania po nawozach w ilości ok. 22,769 Mg, 

 opakowania typu Big bag w ilości ok. 46,163 Mg. 

Wniosek o uzyskanie dofinansowania o którym mowa powyżej został złożony  

w grudniu 2019. 

 Samorząd gminny przy współpracy z Kołami Łowieckimi prowadził gospodarkę 

łowiecką, mającą na celu zatrzymania zwierzyny łownej w ostojach leśnych, zrdzewieniach 

śródpolnych oraz zminimalizowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. Na terenie Gminy 

Gniezno gospodarka łowiecka prowadzona jest przez 6 dzierżawców obwodów łowieckich, tj.: 

1. Koło Łowieckie „BAŻANT” 

2. Koło Łowieckie „HUBERT” 

3. Koło Łowieckie „SZARAK” 
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4. Koło Łowieckie „SARNA” 

5. Koło Łowieckie „KRZYŻÓWKA” 

6. Koło Łowieckie „PANTERA” 

 W ramach współpracy z Kołami Łowieckimi Wójt Gminy Gniezno zaopiniował Roczne 

Plany Łowieckie oraz przeznaczył kwotę 1.500,00 zł na zakup 50 sztuk bażanta polnego, które 

wypuszczone zostały na terenie Gminy Gniezno, w celu zwiększenia ich populacji. Ponadto w 

Sali sesyjnej Urzędu Gminy Gniezno zorganizowane zostało szkolenie nt. nowych procedur 

szacowania szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz współpracy 

rolników z myśliwymi. 

 

10.13. Działalność bieżąca z zakresu ochrony środowiska 

1. Ochrona przyrody – zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. 

a. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń 

na wycinkę drzew rosnących na terenie Gminy Gniezno. W 2019 roku wszczęte 

zostało 41 postępowań w sprawie uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew  

i krzewów. 

b. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uzyskiwania zezwoleń 

na wycinkę drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością lub  

w zarządzie Gminy Gniezno. W 2019 roku złożono do odpowiednich organów 

16 wniosków o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 

c. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od właścicieli nieruchomości  

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i dokonywanie 

oględzin tych drzew w terenie. W 2019 roku przyjęto 73 zgłoszenia zamiaru 

wycinki drzew. Wydano jeden sprzeciw. 

2. Cięcia techniczne i pielęgnacyjne oraz wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy 

Gniezno. W ramach utrzymania zieleni w parkach gminnych, przy świetlicach 

wiejskich oraz utrzymania pasów drogowych na terenie Gminy Gniezno, w 2019 roku 

zlecono wykonanie przedmiotowych prac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej  

na łączną kwotę 83 442,00 zł. 

3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, które mają 

być zlokalizowane na terenie Gminy Gniezno. W 2019 roku wszczęto 7 postępowań  
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w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

4. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 

magazynowania. W 2019 roku wszczęte zostało jedno postępowanie administracyjne  

w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 

magazynowania. Ponadto Wójt Gminy Gniezno wystosował pisma z prośbą o usunięcie 

odpadów z nieruchomości z jednoczesnym pouczeniem, iż niewykonanie tego 

obowiązku  spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego. 
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11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 4 jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają  

w następujących miejscowościach: Mnichowo, Modliszewo, Zdziechowa, Strzyżewo 

Smykowe. 

 Charakterystyka poszczególnych jednostek: 

1. OSP Mnichowo – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, liczba 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział  

w akcjach ratowniczo gaśniczych – 27. W 2019 r. jednostka brała udział w 5 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym: 

 2 pożary, 

 3 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody itp. 

2. OSP Modliszewo – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 

liczba strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające 

udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 35. W 2019 r. jednostka brała udział w 55 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym: 

 17 pożarów, 

 33 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie 

skutków silnych wiatrów i nawałnic itp., 

 5 alarmów fałszywych. 

3. OSP Zdziechowa - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 

liczba strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające 

udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 29. W 2019 r. jednostka brała udział  

w 40 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 16 pożarów,  

 22 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie 

skutków silnych wiatrów i nawałnic itp., 

 2 alarmy fałszywe. 

4. OSP Strzyżewo Smykowe - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 

liczba strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające 

udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 22. W 2019 r. jednostka brała udział w 52 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym: 

 14 pożarów, 
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 36 miejscowych zagrożeń – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie 

skutków silnych wiatrów i nawałnic itp., 

 2  alarmy fałszywe. 

 

Podstawowe wyposażenie jednostek OSP 

Nazwa OSP Samochody 
Aparaty  ochrony  dróg 

oddechowych 

Torby 

medyczne 

PSPR1 

Mnichowo Lekki GLBM-    Lublin 3 2 szt. Homeywell 
1 

Modliszewo 

Ciężki GCBA-Rt 6/32 Kamaz 4 szt. Auer 

Średni GBM-Rt 2,5/8 Star  2 szt. Ferwy 
2 

 

Zdziechowa 
Ciężki GCBA-Rt 4,5/6 Man 

8 szt. Auer 1 
Średni GBA 2,5 Mercedes 

Strzyżewo  

Smykowe 
Lekki GLM 8 Żuk 6 szt. Auer 2 

 

Nazwa OSP Pompy do wody szt. 

Narzędzia 

hydrauliczne 

– ratownictwa 

drogowego 

Agregaty Inny sprzęt 

Mnichowo 

Szlamowe – 1 

Pływające – 1 

Pożarnicza M8/8 -1 

                   M16  -1 

- 
Jednofazowy 

2,2kW - 1 
Detektor gazu 

Modliszewo 

Szlamowe – 2 

Pływające – 2 

Pożarnicze M8/8 - 3 

Holmatro – 1 

Jednofazowy 

2,8kW -1 

Trójfazowy 

2,8kW - 1 

Przenośne 

działko wodno- 

pianowe,przecinarka 

do stali i betonu 

czujnik gazowy 

Zdziechowa 

Szlamowe –2 

Pożarnicza M8/8 – 2 

Pływające – 1 

Zestaw Kombi - 1 Trójfazowy 

2,2kW -2 

Detektor gazowy, 

centrum pianowe, 

detektor prądu 

Strzyżewo  

Smykowe 

Szlamowe – 1 

Pływające - 1 

Pożarnicze M8/8 -2 

Weber – 1 

Jednofazowy 

2,2kW - 1 

Trójfazowy 

5,5kW  -1 

przenośny zbiornik 

brezentowy na 13tys. 

litrów, przenośne 

centrum pianowe, 

czujnik gazowy, 

detektor prądu 
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12.  Historia, kultura i sport w Gminie Gniezno. 

12.1. Historia i zabytki Gminy Gniezno 

Historia miejscowości leżących na terenie Gminy Gniezno wpisuje się w najstarszą 

historię Polski i jest bezpośrednio związana z jednym z najważniejszych zespołów osadniczych 

w Polsce, czyli z Gnieznem. Jedna z najstarszych informacji o miejscowościach Gminy 

Gniezno pochodzi z lat 80 XIII wieku i zawarta jest  

w przywileju Przemysła II. Tam właśnie znajdujemy zapis, 

że właścicielem Strzyżewa Kościelnego jest Mikołaj Ząb, 

który ufundował w tej wsi kaplicę. Na przestrzeni wieków 

wieś zmieniała właścicieli, w XIV wieku znalazła się 

wśród uposażenia gnieźnieńskich klarysek. Klaryski 

gospodarowały nowym majątkiem i około 1360 roku 

ufundowały świątynię. Pierwszym znanym z imienia 

proboszczem parafii w Strzyżewie Kościelnym był Paweł, 

który występuje w dokumentach z 1408 roku. Zapewne 

wieś przynosiła 

oczekiwane dochody, co 

pozwoliło na nową fundację. Około 1418 roku z inicjatywy 

proboszcza miejscowego kościoła Stanisława i ksieni 

gnieźnieńskiego zgromadzenia Katarzyny z Zagajewa 

wybudowano młyn wodny. Z kolei w 1721 roku w Strzyżewie 

Kościelnym wybudowany zostaje nowy drewniany kościół.  

Po ponad stu latach w 1848 roku wzniesiono w Strzyżewie 

Kościelnym zupełnie nową ceglaną świątynię. Innym 

interesującym budynkiem znajdującym się we wsi jest dawny, 

pochodzący z początku XX wieku dom katolicki pełniący dziś funkcję świetlicy wiejskiej. 

Obok Strzyżewa Kościelnego, położone są Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe. W tym 

ostatnim w trakcie prowadzonych badań archeologicznych ujawniono pozostałości dawnych 

dworów rycerskich z XIV – XV wieku. 

 Wschodnia część Gminy Gniezno to między innymi miejscowości Jankowo Dolne, 

Kalina, Wierzbiczany, Lubochnia, Osiniec, Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka. 

Wymienione wsie leżą na terenie tzw. wysoczyzny gnieźnieńskiej. Charakteryzuje się ona 

interesującą rzeźbą, urozmaiconą doliną Wełny i stanowi fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego. 
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Dominującym akcentem tej części Gminy 

Gniezno jest jezioro Wierzbiczańskie.  

To największe jezioro na terenie Gminy, jego 

powierzchnia wynosi około 180 ha. Akwen ten 

ze swoimi walorami krajobrazowymi i czystą 

wodą jest popularnym miejscem rekreacji 

przyjezdnych i okolicznych mieszkańców. 

Jankowo Dolne to dawna wieś rycerska, 

w której podczas prowadzonych badań archeologicznych odkryto pozostałości spalonego 

dworu rodu Porajów. Najciekawszym znaleziskiem było gruzowisko gotyckiego pieca, 

z którego pozyskano ponad 200 unikatowych gotyckich kafli piecowych. Dominowały na nich 

sceny religijne, heraldyczne, rodzajowe i alegoryczne. W północno wschodniej części wsi 

znajduje się unikatowy w skali wielkopolski murowany wiatrak typu holenderskiego. Wiatrak 

zachował się tylko w dolnej części. Zniszczeniu uległa cześć górna, ruchoma, obrotowa 

drewniana czasza. Znajdował się w niej mechanizm, do którego przytwierdzone były śmigła 

obracane w stronę wiejącego wiatru. 

W północno zachodniej części Gminy Gniezno największą wsią jest Zdziechowa. 

Wymieniono ją w 1243 roku w przywileju Bolesława Pobożnego dla klasztoru gnieźnieńskich 

Bożogrobców. Lokacja wsi nastąpiła w 1341 roku i przeprowadzono ją na tzw. prawie 

niemieckim. Najważniejsze wydarzenia w historii tej miejscowości przypadły jednak na wiek 

XX i związane są z początkami 

Powstania Wielkopolskiego. W dniu 

29 grudnia 1918 roku dwór majątku 

zdziechowskiego, który był własnością 

znanego w okolicy hakatysty Huberta 

Wendorffa, obsadzony został przez 

przybył do Zdziechowy oddział 

niemieckiego Grenzschutzu. Rodzina 

Wendorffów nabyła Zdziechowę  

w 1857 roku i podczas kulturkampfu przedstawiciele tej familii aktywnie włączyli się w akcję 

niemczenia Wielkopolski. Dowódcy  wojsk powstańczych mieli świadomość, że obecność 

silnego pruskiego oddziału, tuż przy granicy Gniezna, niosło niebezpieczeństwo ponownego 

wkroczenia Niemców do miasta. Początkowo podjęto próbę pertraktacji, te zakończyły się 
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jednak niepowodzeniem. W dniach 30 – 31 grudnia 1918 roku wojska powstańcze zdobyły 

stacjonującą w Mącznikach baterię lekkiej artylerii i doprowadziły do poddania się 

stacjonującego w Zdziechowie niemieckiego oddziału. Potyczka zakończyła się sukcesem, 

powstańcy zdobyli znaczne ilości broni i amunicji oraz inne wyposażenie. 

Równie interesująca jest historia wsi Mnichowo. Pierwsza historyczna wzmianka 

o Mnichowie pochodzi z 1330 roku. Wtedy to za sprawą kanonika gnieźnieńskiego Adama 

doszło do lokacji miejscowości na prawie niemiecki. Już rok później ta młoda miejscowość 

trafia na katy historii za sprawą Krzyżaków. W 1331 roku rycerze Zakonu Szpitala Najświętszej 

Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie najeżdżają na Wielkopolskę i pustoszą także 

Mnichowo. Od chwili założenia, aż po okres rozbiorów miejscowość systematycznie pojawia 

się w różnych dokumentach. W okresie zaborów podczas akcji konfiskaty majątków 

kościelnych władze pruskie przejmują także Mnichowo. W 1842 roku powstaje we wsi 

klasycystyczny dwór, który pełni obecnie rolę szkoły i przedszkola.  

 Na terenie Gminy Gniezno znajduje się osiem obiektów wpisanych do Rejestru 

zabytków nieruchomych. Są to: 

1) w Jankowie Dolnym 

a. zajazd z 1905 roku, 

b. wiatrak „holender” z 1896 roku, 

2) w Łabiszynku 

a. Zespół dworski (dwór i park) z połowy XIX wieku, 

3) w Modliszewie 

a. Park z XVIII wieku, 

4) w Oborze 

a. Park, 

5) w Strzyżewie Kościelnym 

a. Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP z 1848 roku, 

b. Cmentarz przykościelny, 

6) w Zdziechowie 

a. Zespół dworski (dwór i park) z 1870 roku. 
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12.2. Kultura i sport w Gminie Gniezno 

 Dzięki bogatej historii miejscowości leżących na terenie Gminy Gniezno podjęto 

w 2019 roku szereg inicjatyw o charakterze 

kulturalnym. Poniżej wykaz podjętych działań, 

wśród których warto zwrócić uwagę na pewne 

nowości w tych inicjatywach. W holu Urzędu 

Gminy Gniezno zaprezentowane zostały dwie 

wystawy pokazujące wybrane fragmenty historii 

gminy. Tym samym przestrzeń urzędu spełniła 

dodatkowo funkcje wystawiennicze  

i kulturotwórcze. W sierpniu 2019 roku 

regionalista i znawca historii Łabiszynka pan 

Krzysztof Przybysz zaprezentował 

zgromadzone przez siebie eksponaty. Wystawa 

ta powstała przy udziale Urzędu Gminy 

Gniezno. Z kolei w październiku tego samego roku zaprezentowana została wystawa 

poświęcona historii jednostek OSP z terenu Gminy Gniezno. Eksponaty ilustrujące działalność 

strażaków zgromadził i przedstawił komendant gminny OSP pan Zdzisław Michałowski. 

 

 



Strona | 146  
 

Wydarzeniem, które spotkało się  

z przychylnym odbiorem mieszkańców 

był start konnego rajdu pamięci 17 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich. Rajd 

zorganizowany przez Polski Klub 

Kawaleryjski wpisany był w obchody 

100-lecia odzyskania niepodległości. Na dawnym boisku szkolnym w Zdziechowie zrzeszeni 

w klubie ułani zaprezentowali pokazy umiejętności jeździeckich i sprawności fizycznej. 

Prezentowane były między innymi cięcia szablą walka przy pomocy lancy. Licznie 

zgromadzona na boisku młodzież mogła przymierzyć niektóre elementy stroju ułanów i z bliska 

obejrzeć siodło kawaleryjskie. 

Budując postawy patriotyczne, szczególnie wśród 

młodzieży, z okazji Święta Niepodległości Gmina Gniezno 

zorganizowała między innymi wspólne śpiewanie pieśni.  

W dniu 11 listopada w świetlicy wiejskiej w Mnichowie, 

patriotyczny repertuar zaprezentował zespół Akustyczna 

Radiostacja. Zgromadzeni na sali w Mnichowie Mieszkańcy 

Gminy Gniezno otrzymali śpiewniki i śpiewem włączyli się w upamiętnienie Święta 

Niepodległości.  

W 2019 roku Gmina Gniezno podjęła działania w sferze aktywizacji seniorów. Już 

w dniu 27 stycznia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Piekarach zorganizowane zostało 

spotkanie mieszkańców Gminy Gniezno w wieku 65+. W czerwcu 2019 roku zarejestrowany 

został Klub Seniora "Sami Swoi" dla mieszkańców dwóch sołectw: Mnichowa i Dalek. Z kolei 

w listopadzie 2019 roku odbyła się integracyjna zabawa andrzejkowa dla seniorów. Działania 

w sferze integracji i aktywizacji środowisk senioralnych zaowocowały pozyskaniem 

zewnętrznych środków na utworzenie pierwszego w historii Gminy Gniezno dziennego Klubu 

Seniora.  

Na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku działało 7 Kół Gospodyń Wiejskich. Urząd 

Gminy wspomagał działalność Kół Gospodyń Wiejskich, które podejmowały różnoraką 

aktywność. W lutym 2019 roku w holu w budynku Gminy zorganizowany został Tłusty 

Czwartek. Zrzeszone w Kołach panie przygotowały pączki i faworki, które sprzedawane były 

wszystkim zainteresowanym. W dniu 17 kwietnia także w holu Urzędu Gminy odbył się 

Kiermasz Wielkanocny, podczas którego prezentowane były domowe przetwory i potrawy 
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wielkanocne. Wystawione wyroby 

oraz ozdoby cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem wśród 

odwiedzających Gminę osób. Część 

Kół Gospodyń Wiejskich wzięła 

udział w organizowanym przez 

starostwo gnieźnieńskie konkursie 

kulinarnym zdobywając kilka 

wyróżnień. Koło Gospodyń 

Wiejskich „Babki” z Modliszewa wzięło udział w zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa konkursie „Bitwa regionów”. Panie zdobyły wyróżnienie za potrawę 

Policzki wieprzowe. 

Ważnym wydarzeniem w życiu Gminy były Dożynki 

Gminne. W 2019 roku odbyły się one  

w sołectwie Jankowo Dolne. Na starostów 

zeszłorocznych dożynek wybrani zostali pani Irena 

Rączkowiak i pan Patryk Szerfenberg. Uroczystość 

rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym 

 pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Po mszy sformowany został korowód 

dożynkowy, który przeszedł na boisko 

Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym. W 

korowodzie, prócz władz Gminy Gniezno i 

zaproszonych gości, przeszły reprezentacje 

sołectw z własnoręcznie wykonanymi 

wieńcami dożynkowymi. Po przywitaniu 

gości nastąpił tzw. obrzęd chleba, którym 

rolnicy tradycyjnie dziękują za ukończenie 

żniw i prac polowych.  Następnie wójt Gminy Gniezno wraz z przewodniczącym Rady Gminy 

i radnymi częstowali zgromadzonych na uroczystości mieszkańców chlebem wypieczonym  

z ziarna zebranego w 2019 roku. Na stoiskach umieszczonych na szkolnym boisku swoje 

wyroby prezentowały koła gospodyń wiejskich i lokalni przedsiębiorcy związani z branżą 

rolniczą. Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowana została część artystyczna, wystąpiły 

dzieci z przedszkola w Zdziechowie, po nich zaprezentował się zespół Gnieźnianie oraz 
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Powiatowa Orkiestra Dęta. Dla najmłodszych uczestników wystąpił Cyrk Luna, a gwiazdą 

wieczoru był zespół Papa-D. Wspólna zabawa i biesiadowanie integrowały gminną 

społeczność. 

Mieszkańcy Gminy Gniezno aktywnie i chętnie uczestniczą w różnych 

przedsięwzięciach sportowych. Na terenie gminy znajdują się  trzy hale sportowe: w Jankowie 

Dolnym, Szczytnikach Duchownych i Zdziechowie. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji 

dwa profesjonalnie wyposażone obiekty sportowe 

na wolnym powietrzu. Są to boisko Orlik  

w Mnichowie z boiskami do piłki nożnej, 

siatkówki i koszykówki oraz z kortem tenisowym. 

Drugim obiektem sportowym, zostało 

zlokalizowane przy świetlicy wiejskiej  

w Piekarach. Oddano je do użytku we wrześniu 

2019 roku. W skład obiektu wchodzą boisko  

do piłki nożnej i kort tenisowy. W aktywizacji 

sportowej wykorzystywane są także niewielkie siłownie plenerowe i place zabaw. Na terenie 

gminy znajduje się 36 takich obiektów. Jednym z takich obiektów jest otwarta w lipcu 2019 

roku plenerowa siłownia we wsi Kalina. Wśród różnych imprez sportowych organizowanych 

przez Urząd Gminy i sołectwa wymienimy 

dwa. Pierwszy halowy turniej piłki nożnej 

OldboyCup, w którym drużyny 

rywalizowały o puchar wójta Gminy 

Gniezno. Mecze obywały się w 

największej i najnowocześniejszej hali 

sportowej Gminy Gniezno w 

Zdziechowie. Dla najmłodszych mieszkańców gminy zorganizowana została olimpiada 

przedszkolaków. Zawody odbywały się w Sali sportowej w Szczytnikach Duchownych. Ponad 

120 maluchów rywalizowało w wielu dyscyplinach, które dopasowane były do tej kategorii 

wiekowej. Zawody przerodziły się w fantastyczną zabawę zakończoną rozdaniem uczestnikom 

upominków.  

W Zdziechowie funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy. W klubie zrzeszone są dwie 

drużyny piłki nożnej, jedna w Zdziechowie, druga w Jankowie Dolnym. Łącznie trenuje około 

25 uczniów, którzy w 2019 roku wzięli między innymi udział w turniejach w Żninie, Skokach 
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i Sochaczewie. Tam podczas IV Mistrzostw Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej drużyna UKS-

u zajęła I miejsce. Sport to nie tylko aktywność fizyczna, ale też ćwiczenia umysłowe.  Koło 

Szachowe „Szach i Mat”, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, działa przy 

szkole podstawowej w Zdziechowie. Podczas zajęć młodzi szachiści poznają nie tylko tajniki 

tej „królewskiej gry”. Treningi wzmacniają w uczniach zdolność koncentracji, uczą 

umiejętności analizy, dedukcji oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji. W zajęcia 

szachowe zaangażowanych jest około 40 uczniów, a część z nich osiąga znaczne sukcesy  

w ogólnopolskich rozgrywkach w swoich kategoriach wiekowych. 

 

Wydarzenia zorganizowane przy udziale środków Gminy Gniezno w obszarze kultury 

i aktywizacji społecznej w 2019 roku: 

1. Styczeń 

a) 12-01-2019 Spotkanie gwiazdkowo noworoczne dla dzieci w Woli Skorzęckiej 

b) 21-01-2019 Spotkanie w Strzyżewie Paczkowym z okazji Dnia Babci 

i Dziadka 

c) 27-01-2019 Spotkanie seniorów Gminy Gniezno – świetlica Piekary 

2. Luty 

a) 02-02-2019 Spotkanie integracyjne z zabawą we wsi Wierzbiczany 

b) 28-02-2019 Tłusty czwartek w Gminie Gniezno 

3. Marzec 

a) 02-03-2019 Spotkanie w Strzyżewie Kościelnym z okazji Dnia Kobiet  

b) 03-03-2019 I Akcja honorowego krwiodawstwa w Gminie Gniezno 

c) 08-03-2019 Dzień Kobiet w Strzyżewie Paczkowym 

d) 08-03-2019 Dzień Kobiet w Zdziechowie 

e) 08-03-2019 Dzień Kobiet w Piekarach 

f) 08-03-2019 Dzień Kobiet w Oborze 

g) 08-03-2019 Dzień Kobiet w Woli Skorzęckiej 

h) 09-03-2019 Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Obórki 

i) 17-03-2019 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – NSZZ Rolników 

Indywidualnych 

4. Kwiecień 

a) 04-04-2019 III Gminny Turniej Szachowy w Zdziechowie 

b) 12-04-2019 Warsztaty wielkanocne dla dzieci w Szczytnikach Duchownych 
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c) 17-04-2019 Kiermasz wielkanocny KGW z Gminy Gniezno w holu Urzędu Gminy 

5. Maj 

a) 11-05-2019 Przekazanie kopii sztandaru 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

Polskiemu Klubowi Kawaleryjskiemu 

b) 18-05-2019 Majówka w Zdziechowie 

c) 18-05-2019 Wycieczka do arboretum w Kórniku organizowana przez sołectwo 

Szczytniki Duchowne 

d) 21-05-2019 Wycieczka KGW Strzyżewo Paczkowe do Rogalina i Kórnika 

e) 24-05-2019 Turniej piłki nożnej o puchar dyrektora zakładu karnego  

w Gębarzewie 

f) 25-05-2019 Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Mnichowie 

6. Czerwiec 

a) 01-06-2019 Dzień Dziecka w Oborze 

b) 01-06-2019 Dzień Dziecka w Osińcu 

c) 01-06-2019 Dzień Dziecka we wsi Wierzbiczany 

d) 01-06-2019 Spływ kajakowy organizowany przez sołectwo Szczytniki Duchowne 

e) 03-06-2019 Rajd konny pamięci Powstania Wielkopolskiego – start  

w Zdziechowie 

f) 13-06-2016 Uruchomienie pszczelego przystanku w lesie we wsi Kalina 

g) 16-06-2019 Festyn rodzinny w Jankowie Dolnym 

7. Lipiec 

a) 06-07-2019 II Akcja krwiodawstwa w Gminie Gniezno – hala sportowa  

w Zdziechowie 

b) 06-07-2019 Udział KGW z Gminy Gniezno w Konkursie kulinarnym dla KGW z 

terenu powiatu gnieźnieńskiego 

c) 09-06-2019 Festyn rodzinny w Goślinowie 

d) 13-07-2019 Piknik rodzinny w ramach konkursu „Aktywne Sołectwa” 

w Szczytnikach Duchownych 

e) 14-07-2019 Piknik wiejski w Strzyżewie Paczkowym 

f) 20-07-2019 Dzień ogórka wsi Krzyszczewo i Pyszczyn 

g) 20-07-2019 Festyn – Dzień Rodziny w Modliszewie 

h) 27-07-2019 Festyn rodzinny w Modliszewie 

i) 31-07-2019 Wycieczka KGW Strzyżewo Paczkowe do Wrocławia 
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8. Sierpień 

a) 13-08-2019 Festyn rodzinny Zakończenie Lata we wsi Osiniec 

b) 18-08-2019 Dożynki sołeckie wsi Dalki i Mnichwo 

c) 21-08-2019 Warsztaty dla dorosłych „Wianki opleciemy” w Szczytnikach 

Duchownych 

d) 29-08-2019 Patronat nad projektem Chrońmy pszczoły – ustawienie domku dla 

pszczół murarek przy budynku Urzędu Gminy 

e) 29-08-2019 Dożynki sołeckie w Zdziechowie 

f) 29-08-2019 Wernisaż wystawy poświęconej historii Łabiszyna – hol Urzędu Gminy 

9. Wrzesień 

a) 01-09-2019 Potańcówka Sołectw – Krzyszczewo, Napoleonowo, Pyszczyn  

w świetlicy wiejskiej w Krzyszczewie 

b) 01-09-2019 Festyn rodzinny we wsi Kalina 

c) 01-09-2019 Festyn – Urodziny Lubochni 

d) 02-09-2019 Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły w Zdziechowie 

e) 07-09-2019 Otwarcie Librarium przy świetlicy w Modliszewie 

f) 15-09-2019 Dożynki gminne w Jankowie Dolnym 

g) 15-09-2019 Święto Pyry we wsi Wierzbiczany 

h) 21-09-2019 Dożynki sołeckie w Piekarach 

i) 21-09-2019 Impreza na zakończenie lata w Szczytnikach Duchownych 

j) 22-25-09-2019 Wyjazd seniorów do Pobierowa – organizowany przez sołectwo 

Szczytniki Duchowne 

10. Październik 

a) 05-10-2019 Rajd Zbója Macieja i święto pieczonego ziemniaka Modliszewo 

b) 11-10-2019 Oddanie do użytku placu zabaw w Strzyżewie Paczkowym 

c) 16-10-2019 Akcja bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy – Szczytniki 

Duchowne 

d) 17-10-2019 Wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Gniezno – 

budynek Urzędu Gminy 

e) 17-10-2019 Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy – szkoła  

w Szczytnikach Duchownych 

f) 18-10-2019 Otwarcie placu zabaw w Strzyżewie Paczkowym 

g) 19-10-2019 Festyn w Braciszewie 



Strona | 152  
 

h) 21-09-2019 Dożynki sołeckie wsi Piekary 

i) 24-10-2019 Wernisaż wystawy poświęconej historii OSP z terenu Gminy Gniezno – 

hol Urzędu Gminy 

11. Listopad 

a) 07-11-2019 Spotkanie z okazji Święta Niepodległości w Goślinowie 

b) 11-11-2019 Patriotyczne śpiewanie z zespołem Akustyczna Radiostacja 

c) 16-11-2019 Zabawa wiejska w Strzyżewie Paczkowym 

d) 16-11-2019 Zabawa andrzejkowa we wsi Piekary 

e) 21-11-2019 Zabawa Andrzejkowa dla seniorów  w świetlicy w Piekarach 

f) 29-11-2019 Szkolenie przedszkolaków i uczniów ze szkoły w Szczytnikach 

Duchownych z udzielania pierwszej pomocy 

12. Grudzień 

a) 05-12-2019 Spotkanie Mikołajkowe w Piekarach 

b) 07-12-2019 Przedstawienie dla dzieci „Mikołajki ze słodkiej bajki” w świetlicy w 

Mnichowie 

c) 07-12-2019 XX Mistrzostwa powiatu gnieźnieńskiego nauczycieli w tenisie 

stołowym w szkole w Szczytnikach Duchownych 

d) 07-12-2019 Odpalenie lampek świątecznych w Szczytnikach Duchownych 

e) 08-12-2019 Warsztaty świąteczne dla dzieci w Szczytnikach Duchownych 

f) 08-12-2019 Kiermasz świąteczny KGW Modliszewko 

g) 08-12-2019 Warsztaty mikołajkowe Sołectwa Modliszewo i KGW Modliszewo 

h) 16-12-2019 Spotkanie świąteczne wójta Gminy Gniezno z sołtysami 

i) 18-12-2019 Spotkanie gwiazdkowe w Strzyżewie Kościelnym 

j) 27-12-2019 Spotkanie świąteczne w Mnichowie 

k) 27-12-2019 Spotkanie świąteczne w Strzyżewie Kościelnym 

l) 29-12-2019 I zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Gniezno 

m) 30-12-2019 Gwiazdka dla dzieci we wsi Wierzbiczany 
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13. Realizacja Uchwał Gminy Gniezno 

 Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do jego 

zadań należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy oraz określanie sposobu 

ich wykonywania (art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym). Oprócz Wójta 

uprawnienie do przygotowywania projektów uchwał mogą mieć komisje rady gminy, radni  

a także grupa mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  

do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. 

 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Biorąc 

powyższe pod uwagę, w 2019 r. były podejmowane uchwały związane z realizacją zadań  

w zakresie polityki przestrzennej, inwestycji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, 

edukacji publicznej. Oprócz realizacji powyższych zadań uchwały normowały działania 

związane z podatkami lokalnymi oraz odpadami komunalnymi, pracą Urzędu Gminy i Rady 

Gminy a także dostosowaniem prawa lokalnego do aktów prawnych wyższego rzędu. Poniżej 

przedstawiamy szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2018 r. i 2019 r. Część z tych uchwał 

została zrealizowana w chwili ich podjęcia, część uchwał ze względu na swoją specyfikę i okres 

obowiązywania jest w trakcie realizacji. 

 

Nr uchwały Data Tytuł Stan realizacji 

Uchwały VII kadencji Rady Gminy Gniezno  

XLIV/298/2018 01.02.2018 

w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Gniezno 

roku 2018, "Rokiem Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919" 

zrealizowana 

XLIV/299/2018 01.02.2018 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 zrealizowana 

XLV/300/2018 19.02.2018 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 zrealizowana 

XLV/301/2018 19.02.2018 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu 

zrealizowana 

XLV/302/2018 19.02.2018 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
zrealizowana 

XLV/303/2018 19.02.2018 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Gniezno 

w realizacji 

XLV/304/2018 19.02.2018 

w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę 

Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy 

Gniezno w 2018 roku 

zrealizowana 
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XLV/305/2018 19.02.2018 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 

2018 roku 

zrealizowana 

XLV/306/2018 19.02.2018 
w sprawie nadania nawy ulicy we wsi Strzyżewo 

Smykowe 
zrealizowana 

XLVI/307/2018 26.02.2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno zrealizowana 

XLVI/308/2018 26.02.2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno zrealizowana 

XLVII/309/2018 26.03.2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

XLVII/310/2018 26.03.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zrealizowana 

XLVII/311/2018 26.03.2018 

w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

zrealizowana 

XLVII/312/2018 26.03.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu na realizację zadań 

inwestycyjnych na drogach powiatowych 

przebiegających przez Gminę Gniezno 

zrealizowana 

XLVII/313/2018 26.03.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu na realizację zadań remontowych 

na drogach powiatowych przebiegających przez 

Gminę Gniezno 

zrealizowana 

XLVII/314/2018 26.03.2018 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

XLV/301/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 

lutego 2018r. w sprawie trybu prac na projektem 

uchwały budżetowej Gminy Gniezno oraz 

szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu 

zrealizowana 

XLVII/315/2018 26.03.2018 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

XLV/302/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 

lutego 2018r. w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 

zrealizowana 

XLVII/316/2018 26.03.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Lubochnia dz. nr ewid. 119, 120/3 i część dz. nr 

ewid. 120/4 

zrealizowana 

XLVII/317/2018 26.03.2018 

w sprawie przyjęcia gminnego programu 

osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół 

podstawowych: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w 

ramach zadań własnych gminy Gniezno 

zrealizowana 

XLVIII/318/2018 23.04.2018 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 zrealizowana 

XLVIII/319/2018 23.04.2018 

w sprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody 

głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

zrealizowana 

XLVIII/320/2018 23.04.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych dz. nr ewid. 5/212 w Jankowie 

Dolnym w zakresie działki nr geod. 5/86 

zrealizowana 

XLVIII/321/2018 23.04.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Kalina dz. nr ewid. 17 

zrealizowana 

XLVIII/322/2018 23.04.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Mnichowo dz. nr geod. 31 i 34 

zrealizowana 
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XLVIII/323/2018 23.04.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy 

mieszkaniowo-usługowo-rzemieślnicznej we wsi 

Pyszczyn 

zrealizowana 

XLVIII/324/2018 23.04.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki 

Duchowne – część działek nr 118, 119, 126 oraz 

działka 243 w zakresie działek nr od 243/1 do 

243/13 

zrealizowana 

XLVIII/325/2018 23.04.2018 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów budownictwa letniskowego 

w Lubochni 

zrealizowana 

XLVIII/326/2018 23.04.2018 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno 

w realizacji 

XLIX/327/2018 28.05.2018 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zrealizowana 

XLIX/328/2018 28.05.2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

działalności Wójta Gminy Gniezno 
zrealizowana 

XLIX/329/2018 28.05.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zrealizowana 

XLIX/330/2018 28.05.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Lubochnia dz. nr 6, 8 i 9 oraz terenu położonego w 

miejscowości Wola Skorzęcka dz. nr 20 

zrealizowana 

XLIX/331/2018 28.05.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych i mieszkaniowo - usługowych w 

Jankowie Dolnym 

zrealizowana 

XLIX/332/2018 28.05.2018 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Goślinowo dz. nr ewid. 81/7, 84/1, 84/9, 84/10 

w realizacji 

XLIX/333/2018 28.05.2018 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i 

działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 

205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4 

zrealizowana 

XLIX/334/2018 28.05.2018 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Obora dz. nr ewid. 99/5, 101/5, 100/18, 100/20 oraz 

Piekary dz. 

nr ewid. 5/50 

zrealizowana 

XLIX/335/2018 28.05.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-

produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 

128 

zrealizowana 

XLIX/336/2018 28.05.2018 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno 

nr XXVI/187/2016 z dnia 7 listopada 

2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno 

zrealizowana 

L/337/2018 19.06.2018 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru 

połączenia gmin: Czerniejewo, wiejskiej Gniezno i 

Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4 w 

wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

zrealizowana 



Strona | 156  
 

L/338/2018 19.06.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno 

zrealizowana 

LI/339/2019 25.06.2018 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

LI/340/2018 25.06.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. zrealizowana 

LI/341/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Goślinowo, przez jej współwłaścicieli na 

rzecz Gminy Gniezno 

w realizacji 

LI/342/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Jankówko, przez jej współwłaścicieli na 

rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LI/343/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na 

rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LI/344/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na 

rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LI/345/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonych we wsi Skiereszewo, przez jej 

właściciela na rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LI/346/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Strzyżewo Kościelne, przez jej 

współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LI/347/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej 

współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LI/348/2018 25.06.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej 

współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

w realizacji 

LI/349/2018 25.06.2018 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec zrealizowana 

LI/350/2018 25.06.2018 
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na 

działalność Wójta Gminy Gniezno 
zrealizowana 

LI/351/2018 25.06.2018 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Gniezno 
zrealizowana 

LI/352/2018 25.06.2018 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2017 r. 
zrealizowana 

LI/353/2018 25.06.2018 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Gniezno 
zrealizowana 

LII/354/2018 13.08.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zrealizowana 

LII/355/2018 13.08.2018 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych 

Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

w realizacji 

LIII/356/2018 28.08.2018 

sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Gniezno i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu 

niezrealizowana 
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LIII/357/2018 28.08.2018 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LIV/358/2018 24.09.2018 W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zrealizowana 

LIV/359/2018 24.09.2018 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

LIV/360/2018 24.09.2018 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Gniezno 

zrealizowana 

LIV/361/2018 24.09.2018 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Gniezno 
w realizacji 

LIV/362/2018 24.09.2018 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną, przez 

właściciela nieruchomości opłatę, za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zrealizowana 

LIV/363/2018 24.09.2018 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, położonych na terenie 

Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zrealizowana 

LIV/364/2018 24.09.2018 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowych 

warunków jego 

funkcjonowania 

zrealizowana 

LIV/365/2018 24.09.2018 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Wola Skorzęcka dz. nr ewid. 81/1 oraz 81/2 

w realizacji 

LIV/366/2018 24.09.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany 

zrealizowana 

LIV/367/2018 24.09.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Jankówko, przez ich współwłaścicieli na 

rzecz Gminy Gniezno 

w realizacji 

LIV/368/2018 24.09.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Wełnica, przez ich współwłaścicieli na rzecz 

Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LIV/369/2018 24.09.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Wełnica, przez ich współwłaścicieli na rzecz 

Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LIV/370/2018 24.09.2018 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość 

zrealizowana 

LIV/371/2018 24.09.2018 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość 

zrealizowana 

LV/372/2018 18.10.2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. zrealizowana 

LV/373/2018 18.10.2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 
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LV/374/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonych we wsi Piekary, przez jej właściciela na 

rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LV/375/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Piekary, przez jej współwłaścicieli na rzecz 

Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LV/376/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Piekary, przez jej współwłaścicieli na rzecz 

Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LV/377/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Piekary, przez jej współwłaścicieli na rzecz 

Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LV/378/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Piekary, przez jej właścicielkę na rzecz 

Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LV/379/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonych we wsi Piekary, przez ich 

współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LV/380/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonych we wsi Wełnica, przez jej właścicielkę 

na rzecz Gminy Gniezno 

w realizacji 

LV/381/2018 18.10.2018 

w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 

we wsi Wola Skorzęcka, przez jej właściciela na 

rzecz Gminy Gniezno 

zrealizowana 

LVI/382/2018 16.11.2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. zrealizowana 

LVI/383/2018 16.11.2018 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

LVI/384/2018 16.11.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie 

Braciszewo, gmina Gniezno 

zrealizowana 

LVI/385/2018 16.11.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Osiniec 

dz. nr 125/28 

zrealizowana 

LVI/386/2018 16.11.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Braciszewo dz. nr ewid. 19/7 

zrealizowana 

LVI/387/2018 16.11.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Goślinowo 

w realizacji 

LVI/388/2018 16.11.2018 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną, przez 

właściciela nieruchomości opłatę, za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zrealizowana 

LVI/389/2018 16.11.2018 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość 

zrealizowana 
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LVI/390/2018 16.11.2018 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość 

zrealizowana 

Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Gniezno 

I/1/2018 23.11.2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Gniezno 
zrealizowana 

I/2/2018 23.11.2018 
w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Gniezno 
zrealizowana 

II/3/2018 5.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. zrealizowana 

II/4/2018 05.12.2018 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego 
zrealizowana 

II/5/2018 05.12.2018 

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej 

Przewodniczącego 

zrealizowana 

II/6/2018 05.12.2018 

w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 

przedmiotu działania 

Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno 

zrealizowana 

II/7/2018 05.12.2018 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy 

Gniezno 

zrealizowana 

II/8/2018 05.12.2018 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2019 rok 
zrealizowana 

II/9/2018 05.12.2018 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) 

żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 

obszarze 

Gminy Gniezno na 2019 rok 

zrealizowana 

II/10/2018 05.12.2018 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 rok 
zrealizowana 

II/11/2018 05.12.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Trakt 

Piastów”   

zrealizowana 

II/12/2018 05.12.2018 

w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Gniezno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego 

zrealizowana 

II/13/2018 05.12.2018 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Gniezno 
zrealizowana 

III/14/2018 05.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. zrealizowana 

III/15/2018 20.12.2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

III/16/2018 20.12.2018 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy 

w ramach programu Posiłek w szkole i w domu" na 

lata 2019-2023 

zrealizowana 

III/17/2018 20.12.2018 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2019 

zrealizowana 
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III/18/2018 20.12.2018 

w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, 

dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

w realizacji 

III/19/2018 20.12.2018 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

III/20/2018 20.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zrealizowana 

III/21/2018 20.12.2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno zrealizowana 

III/22/2018 20.12.2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno zrealizowana 

IV/23/2019 30.01.19 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 

Gniezno na 2019 rok 
zrealizowana 

IV/24/2019 30.01.19 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Gniezno na 2019 rok 
zrealizowana 

IV/25/2019 30.01.19 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy Gniezno na 2019 rok 
zrealizowana 

IV/26/2019 30.01.19 
w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy 

Gniezno 
zrealizowana 

IV/27/2019 30.01.19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zrealizowana 

IV/28/2019 30.01.19 

w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do 

prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie 

przedszkolne 

zrealizowana 

IV/29/2019 30.01.19 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza 

w Modliszewku 

Zmiana -  uchwała 

43/44 

IV/30/2019 30.01.19 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym w p 

ublicznych przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gniezno. 

zrealizowana 

IV/31/2019 30.01.19 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dalki zrealizowana 

IV/32/2019 30.01.19 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia zrealizowana 

IV/33/2019 30.01.19 
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju 

Wsi Szczytniki Duchowne w Gminie Gniezno 
zrealizowana 

IV/34/2019 22.02.19 zmiana uchwały budżetowej na 2019 r. zrealizowana 

IV/35/2019 22.02.19 
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju 

Wsi Strzyżewo Paczkowe w Gminie Gniezno 
zrealizowana 

IV/36/2019 22.02.19 
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju 

Wsi Wełnica w Gminie Gniezno 
zrealizowana 

IV/37/2019 22.02.19 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/385/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Osiniec  dz. nr 125/28 oraz udzielenia odpowiedzi na 

skargę 

zrealizowana 
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IV/38/2019 22.02.19 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/384/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie 

Braciszewo, gmina Gniezno oraz udzielenia 

odpowiedzi na skargę. 

zrealizowana 

IV/39/2019 22.02.19 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Braciszewo dz. nr ewid. 19/7 oraz udzielenia 

odpowiedzi na skargę. 

zrealizowana 

IV/40/2019 22.02.19 
w sprawie przystąpienia sołectwa Piekary do 

programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" 
zrealizowana 

IV/41/2019 22.02.19 
w sprawie przystąpienia sołectwa Braciszewo do 

programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" 
zrealizowana 

IV/42/2019 22.02.19 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 

doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania 

nowego statutu Gminy Gniezno 

zrealizowana 

IV/43/2019 28.02.19 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

im. ks. Leona Formanowicza                   w 

Modliszewku 

zrealizowana 

IV/44/2019 28.02.19 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 

1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie 

podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły 

Filialnej w Modliszewku, o strukturze 

organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem 

przedszkolnym. 

zrealizowana 

IV/45/2019 06.03.19 

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa 

podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a 

także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 

od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

w realizacji 

VIII/46/2019 27.03.2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Gniezno na lata 2019-2020 

w realizacji 

VIII/47/2019 27.03.2019 

w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę 

Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy 

Gniezno w 2019 roku 

zrealizowana 

VIII/ 48 /2019 27.03.2019 

w sprawie uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 

2019 roku 

zrealizowana 

VIII/49/2019 27.03.2019 

w sprawie: wyboru delegata Gminy Gniezno do 

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 

Samorządowych 

zrealizowana 

VIII/50/2019 27.03.2019 
w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
zrealizowana 

VIII/ 51/ 2019 27.03.2019 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

zrealizowana 
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VIII/52/2019 27.03.2019 
w sprawie przystąpienia do programu " 

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 
zrealizowana 

VIII/53/2019 27.03.2019 
 sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta 

Gminy Gniezno. 
zrealizowana 

VIII/54/2019 27.03.2019 
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 

raportu o stanie Gminy 
zrealizowana 

IX/55/2019 5.04.2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019r zrealizowana 

IX/56/2019 5.04.2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

IX/57/2019 5.04.2019 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 

Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych i mieszkaniowo - usługowych w 

Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na 

skargę 

zrealizowana 

X/58/2019 5.04.2019 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 

Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo - 

produkcyjną w Piekarach, dz nr ewid. 121/1, 121/2, 

128 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

zrealizowana 

X/59/2019 19.06.2019 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno 

wotum zaufania 
zrealizowana 

X/60/2019 19.06.2019 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2018 r. 
zrealizowana 

X/61/2019 19.06.2019 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Gniezno 
zrealizowana 

X/62/2019 19.06.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. zrealizowana 

X/63/2019 19.06.2019 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

X/64/2019 19.06.2019 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 

Gniezna z przeznaczeniem na realizację zadania 

bieżącego pn. "Poszerzenie jedni ul. Cechowej " 

zrealizowana 

X/65/2019 19.06.2019 

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

zrealizowana 

X/66/2019 19.06.2019 W sprawie Statutu Gminy Gniezno zrealizowana 

X/67/2019 19.06.2019 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im.              

Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku oraz 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w 

Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej 

jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Ks. Leona 

Formanowicza w Modliszewku, obejmującej 

strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem 

przedszkolnym 

Uchylona -podjęta 

nowa uchwała nr 

79 

X/68/2019 19.06.2019 

W sprawie powołania Zespołu do przedstawienia 

opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do 

Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu 

Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w 

Poznaniu 

zrealizowana 

X/69/2019 19.06.2019 W sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dębówiec zrealizowana 
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X/70/2019 19.06.2019 
W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 

Krzyszczewo 
zrealizowana 

X/71/2019 19.06.2019 W sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia zrealizowana 

X/72/2019 19.06.2019 W sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo zrealizowana 

X/73/2019 19.06.2019 
W sprawie nadania nazwy placu zabaw i boisku 

sportowemu we wsi Modliszewo 
zrealizowana 

X/74/2019 19.06.2019 W sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec zrealizowana 

XI/75/2019 07.08.2019 

W sprawie określenia innego sposobu 

udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie 

pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych 

zrealizowana 

XI/76/2019 07.08.2019 

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

zrealizowana 

XI/77/2019 07.08.2019 

W sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia 

zrealizowana 

XI/78/2019 07.08.2019 

W sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze 

zrealizowana 

XI/79/2019 07.08.2019 

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. 

Leona Formanowicza w Modliszewku oraz 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w 

Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej 

jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej im. 

Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku, 

obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz 

z oddziałem przedszkolnym 

zrealizowana 

XIII/80/2019 30.08.2019 W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zrealizowana 

XIII/81/2019 30.08.2019 
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego 
zrealizowana 

XIV/82/2019 03.09.2019 W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniezno. zrealizowana 

XIV/83/2019 03.09.2019 W sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniezno. zrealizowana 

XV/84/2019 26.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zrealizowana 

XV/85/2019 26.09.2019 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na 

okres dłuższy niż trzy lata 

zrealizowana 

XV/86/2019 26.09.2019 
w sprawie nadania nazwy ciągu drogi we wsi 

Modliszewo 
zrealizowana 

XV/87/2019 26.09.2019 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, 

przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach 

Lulkowo dz. nr 205/1-205/5 oraz Kalina – działki nr 

12/3 i 12/4. 

zrealizowana 

XV/88/2019 26.09.2019 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa letniskowego w Lubochni. 

zrealizowana 

XV/89/2019 26.09.2019 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Modliszewo dz. nr 126/1 – część „A” 

zrealizowana 
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XV/90/2019 26.09.2019 

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gniezno” 

zrealizowana 

XV/91/2019 26.09.2019 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o 

kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w 

Gnieźnie 

zrealizowana 

XV/92/2019 26.09.2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 

roku na działania organu wykonawczego Gminy 

Gniezno 

zrealizowana 

XV/93/2019 26.09.2019 

w sprawie przyjęcia Programu wspierania 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Gniezno 

zrealizowana 

XV/94/2019 26.09.2019 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym 

uczniom szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gniezno 

zrealizowana 

XVI/95/2019 28.10.2019 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na                   

2019 r. 
zrealizowana 

XVI/96/2019 28.10.2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

XVI/97/2019 28.10.2019 

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad 

wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie 

na kadencję 2020-2023 

zrealizowana 

XVI/98/2019 28.10.2019 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w 

Gnieźnie na kadencję 2020 - 2023 
zrealizowana 

XVI/99/2019 28.10.2019 

w sprawie przyjęcia gminnego programu 

osłonowego dla dzieci dojeżdżających do 

przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół 

podstawowych: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w 

ramach zadań własnych gminy Gniezno 

zrealizowana 

XVI/100/2019 28.10.2019 
w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo 

Dolne 
zrealizowana 

XVI/101/2019 28.10.2019 
w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo 

Dolne 
zrealizowana 

XVI/102/2019 28.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Gniezno 

zrealizowana 

XVI/103/2019 28.10.2019 

sprawie zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w realizacji 

XVI/104/2019 28.10.2019 
w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy 

Gniezno 
zrealizowana 

XVI/105/2019 28.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego. 

zrealizowana 

XVI/106/2019 28.10.2019 

sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego 

zrealizowana 
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XVI/107/2019 28.10.2019 

w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 

przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy 

Gniezno 

zrealizowana 

XVI/108/2019 28.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia 

zrealizowana 

XVII/ 109/2019 14.11.2019 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok 
w realizacji 

XVII /110/2019 14.11.2019 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) 

żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 

obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok. 

w realizacji 

XVII/ 111 /2019 14.11.2019 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2020 rok 
w realizacji 

XVII/112/2019 14.11.2019 
w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień 

przedmiotowych w podatku od nieruchomości 
w realizacji 

XVII/113/2019 14.11.2019 
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

„Senior+” 
W realizacji 

XVII/ 114/2019 14.11.2019 

w sprawie określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior 

+” 

unieważniona 

przez Wojewodę 

XVII/115/2019 14.11.2019 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalne 

zrealizowana 

XVII/ 116/2019 14.11.2019 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 

Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

zrealizowana 

XVIII/117/2019 05.12.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zrealizowana 

XVIII/118/2019 05.12.2019 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
zrealizowana 

XVIII/119/2019 05.12.2019 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe 

w realizacji 

XVIII/120/2019 05.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/111/2019 z dnia 

14 listopada 2019 r., w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2020 rok 

utraciła moc 

XVIII/121/2019 05.12.2019 
w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień 

przedmiotowych w podatku od nieruchomości 
w realizacji 

XIX/122/2019 30.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/111/2019 z dnia 

14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2020 

rok 

       w realizacji 

XIX/123/2019 30.12.2019 

w sprawie określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior 

+” 

       w realizacji 



Strona | 166  
 

XIX/124/2019 30.12.2019 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów 

dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno 

dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w 

roku szkolnym 2019/2020. 

zrealizowana 

XIX /125/2019 30.12.2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020 

w realizacji 

XIX/126/ 29 30.12.2019 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno 

programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych 

pod nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 

3+” 

w realizacji 

XIX/ 127 /2019 30.12.2019 
w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi 

Modliszewko 
zrealizowana 

XIX/128/2019 30.12.2019 
w sprawie zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 

czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Gniezno 
zrealizowana 

XIX/129/2019 30.12.2019 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Gniezno 
zrealizowana 

XIX/130//2019 30.12.2019 

w sprawie określenia szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty. 

zrealizowana 

XIX/131/2019 30.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok w realizacji 

XIX/132/2019 30.12.2019 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gniezno 
w realizacji 
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Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno: 

 

Urząd Gminy Gniezno 

Al. Reymonta 9-11 

62-200 GNIEZNO 

tel: 61 424 57 50 

fax: 61 424 57 51 

e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

 


