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PROJEKT 

 

 

 

 

 

RADA GMINY GNIEZNO 

 

Protokół nr XLIV/2021 
 

z XLIV sesji Rady Gminy Gniezno VIII kadencji w dniu 21 grudnia 2021 r.                                   

w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji wzięło udział 13 radnych. Nieobecny radny Łukasz 

Ciesielski oraz radna Iwona Modrzejewska.                      

 

 

W sesji uczestniczyli również: 

1. Wójt Gminy Gniezno – Maria Suplicka, 

2. Skarbnik Gminy Gniezno- Lidia Lebizon, 

3. Sekretarz Gminy Gniezno – Hanna  Wrzaskowska, 

4. Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju – Robert Błoch, 

5. Kierownik GOPS w Gnieźnie – Mariusz Jopa, 

6. Mecenas – Marcin Leśny. 
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Przebieg XLIV sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Otwieram XLIV sesję Rady Gminy Gniezno. Sesja została zwołana 

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2020r. poz. 

713 ze zmianami oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. poz. 374 ze zmianami i zostanie przeprowadzona w 

trybie realnym.  

Witam serdecznie Wójta Gminy Gniezno – Panią Marię Suplicką. Witam Panie i Panów radnych Gminy 

Gniezno. Witam pracowników Urzędu Gminy Gniezno. Witam sołtysów oraz wszystkie osoby, które 

obserwują transmisję XLIV sesji Rady Gminy Gniezno. 

Drodzy Państwo, wg listy obecności stwierdzam, że na sali w tym momencie obecnych jest 12 radnych 

– nieobecna jest radna Iwona Modrzejewska, radny Fryza Jakub i radny Ciesielski Łukasz, więc w tym 

momencie uchwały podejmowane będą prawomocne. Jeżeli coś się będzie zmieniało – ktoś dołączy 

lub ktoś ubędzie – będę Państwa na bieżąco o tym informował. W tym momencie proszę o zalogowanie 

się do systemu głosowania. Zgadza się z listą obecności, czyli 12 obecnych radnych. 

Proszę o wyłączenie, wyciszenie urządzeń mobilnych, aby nie przeszkadzały w obradach. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady Rady są transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Szanowni Państwo, porządek obrad otrzymali Państwo w terminie ustawowym, w dniu zwołania sesji 

i jest on wszystkim Państwu radnym znany. Czy ktoś z Państwa radnych, czy Pani Wójt, chciałaby może 

złożyć wniosek do zmiany porządku? Przypomnę, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością ustawowego 

składu Rady, a większość bezwzględna jest osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za 

wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, czyli aby wniosek został przyjęty, 

liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów.  

W przypadku Rady Gminy Gniezno bezwzględna większość głosów wynosi 8 głosów za wnioskiem. 

Mam zgłoszenie, proszę bardzo. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Panie Przewodniczący, bardzo proszę o uszczegółowienie w związku z 

tym, czy ewentualną autopoprawkę mam zgłaszać przy porządku czy zgodnie z sugestią Pana 

Mecenasa, w trakcie porządku, przed punktem, który będzie mówił o zatwierdzeniu planu pracy 

Komisji? 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Ja myślę, że z tym drugim wskazaniem. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Dobrze, dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Proszę bardzo, Pani Wójt. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Panie Przewodniczący, ja proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oczywiście. Drodzy Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek 

Pani Wójt o umieszczenie w porządku dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

letniskowego w Lubochni. Jeżeli ten wniosek znajdzie Państwa poparcie to proponuję umieścić go na 

samym końcu dzisiejszego porządku, czyli w punkcie 4 n). Będzie to ostatnia uchwała procedowana w 

dniu dzisiejszym.  

Poddaję pod głosowanie: kto jest za wnioskiem Wójta Gminy Gniezno – Pani Marii Suplickiej – proszę 

o podniesienie ręki i oddanie głosu na pulpicie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  9 
Głosów „przeciw” 1 

Głosów „wstrzymujących się” 1 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła wniosek Wójta Gminy Gniezno o zmianę porządku obrad poprzez 
dodanie w punkcie 4n) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w 
Lubochni 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję za głosowanie. Drodzy Państwo, wniosek został przyjęty 

– 9 osób poparło wniosek Pani Wójt, czyli będziemy się tym projektem zajmować. Jedna osoba się 

wstrzymała, jedna osoba była przeciwna i jedna osoba nie głosowała, a trzy osoby są nieobecne, ale 

wniosek przeszedł. Wniosek Rada poparła, także będziemy się tym wnioskiem zajmować w punkcie 

4n). Dziękuję bardzo za głosowanie, drodzy Państwo. 

Ostatnio była awaria, więc jeżeli będą jakieś awarie, to będę ogłaszał przerwę techniczną. Jeżeli byłby 

problem z głosowaniem, to oczywiście przechodzimy na głosowanie imienne, żeby sesja mogła być 

kontynuowana. 

Drodzy Państwo, to by było na tyle w tym punkcie 1, odnośnie spraw organizacyjno-porządkowych. 

Jeżeli do tego punktu nie ma pytań, to zamykam punkt 1 i przechodzimy do punktu 2 – „Sprawozdanie 

Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał”. 

 

Przyjęty porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Gniezno: 
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji 
uchwał.  

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 
międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.,  

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gniezno, 

c) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków, 

d) uchwały budżetowej na 2022 rok, 

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 

f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, 
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g) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-
2028, 

h) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2022 rok, 

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok, 

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady 
Gminy Gniezno na 2022 rok 

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 
Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy 
Gniezno na 2022 rok. 

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 
rok, 

n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni 

5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.  

6. Zapytania i wolne głosy.  

7. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Gniezno.  

 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji 
uchwał. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Wójtowi Gminy Gniezno – Pani Marii Suplickiej. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, przedstawiam sprawozdanie z 

działalności międzysesyjnej.  

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 

Przeprowadzono około 60 postępowań ws. zmiany wysokości podatku od nieruchomości, rolnego oraz 

leśnego u osób fizycznych. Trwa weryfikacja podstaw opodatkowania, głównie na podstawie ewidencji 

gruntów i budynków. W związku z trwającymi budowami, konieczna jest cała weryfikacja rozbieżności 

z danymi w ewidencji podatkowej. Wzywane są osoby zobowiązane do wykazania informacji zgodnych 

ze stanem faktycznym. Dotyczy to głównie rozpoczętych lub zakończonych budów domów 

jednorodzinnych, co skutkuje zmianą klasyfikacji gruntów. 

Wystawiono 7 zaświadczeń o posiadanych gruntach, wprowadzono 10 deklaracji skutkujących zmianą 

wysokości podatku od środków transportowych. Na bieżąco trwa rejestracja w systemie księgowym 

wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego i decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie 

drogowym. 

W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się również bieżących księgowań, rozliczeń i 

uzgodnień. Weryfikowane są konta podatkowe po otrzymaniu zawiadomień z Urzędu Skarbowego, 

pod kątem przedawnień. Wystawiono 408 upomnień na łączną kwotę blisko 150.000zł. 

Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 

Trwają prace bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Trwa nabór wniosków w ramach programu 

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. 

Zakończono odbiory zrealizowanych i zgłoszonych do Urzędu prac w ramach programu „Poprawa 

jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”. Udzielono dofinansowania 21 wnioskodawcom, na 
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łączną kwotę 63.000zł. Bieżące działania związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Gniezno odbywają się bez zakłóceń. Informacja dotycząca przetargu na śmieci: 

Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 

31 grudnia 2022r. – przetarg został rozstrzygnięty, wpłynęły 2 oferty. 

Dla pierwszej części zamówienia – sektor A – rozstrzygnięto zamówienie na korzyść firmy FB Serwis  

z Warszawy. Umowa została podpisana w dniu dzisiejszym. Dla drugiej części – sektor B – zostanie 

umowa podpisana z końcem roku. Przetarg jest rozstrzygnięty, a firmą, która go wygrała, jest Urbis 

Gniezno. W związku z tym, że dokona się zmiana w zakresie operatora odbioru odpadów, przeczytam 

teraz komunikat, który dzisiaj umieściliśmy już na naszych stronach i jednocześnie będziemy chcieli tą 

informację przekazać do sołtysów. 

„Informuję, że w bieżącym miesiącu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów. W związku z powyższym podpisano umowę i odbiór odpadów 

komunalnych będzie się odbywał następująco: 

W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. firma FB Serwis S.A. Warszawa, będzie świadczyć 

usługi i odbierać odpady komunalne od mieszkańców w obszarze sektora A, obejmującego następujące 

miejscowości: Braciszewo, Dalki, Goślinowo, Krzyszczewo, Mnichowo, Modliszewo, Modliszewko, 

Mączniki, Napoleonowo, Obora, Obórka, Piekary, Pyszczyn, Pyszczynek, Skiereszewo, Zdziechowa oraz 

osiedle Łabiszynek. 

Natomiast firma Urbis, z którą umowa podpisana zostanie z końcem br. będzie obsługiwać sektor B, 

który obejmuje następujące sołectwa: Dębówiec, Ganina, Jankowo Dolne, Kalina, Lubochnia, Lulkowo, 

Osiniec, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Szczytniki Duchowne, 

Wełnica, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka. 

Jednocześnie informuję, że zmiana wykonawcy w sektorze A odbędzie się w sposób płynny, bez 

konieczności wymiany pojemników znajdujących się na poszczególnych posesjach na terenie Gminy 

Gniezno. Nowy operator – firma FB Serwis – będzie korzystała z dotychczasowych pojemników.  

Wszelkie pytania i wątpliwości można wyjaśniać bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska. 

W ramach prowadzenia działań promocyjnych związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Gminy 

Gniezno punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, zakupiono czujnik 

jakości powietrza. Czujnik został zamontowany na budynku Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego 

w Szczytnikach Duchownych. Zakup, montaż i roczny serwis urządzenia to koszt 4.500zł, które zostało 

sfinansowane ze środków programu „Czyste Powietrze”. Czujnik służy do pomiaru i odczytu w systemie 

zdalnym. Następujące parametry będą możliwe do odczytania: stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, 

stężenie pyłów zawieszonych PM10, wilgotność, ciśnienie, temperatura powietrza. Wyniki pomiarów 

dostępne są w darmowej aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno. 

Referat Gospodarki i Rozwoju: 

W zakresie inwestycji zakończyły się prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym. 

Łączna kwota remontu wynosiła ponad 18.000zł.  

Zakończono prace montażowe zbiornika bezodpływowego w Krzyszczewie. Zakończone zostały też 

prace związane z rozbudową oświetlenia drogowego na istniejących słupach oświetleniowych na 

terenie Gminy Gniezno. Został wymieniony piec w trybie awaryjnym w mieszkaniu komunalnym w 

Lulkowie, na łączną kwotę 15.000zł.  

Trwa budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo. Planowany termin odbioru to 28 grudnia, właściwie 

sieć jest już ku ukończeniu. 

Przekazano także plac budowy na budowę sieci w m. Braciszewo-Obora. Koszt inwestycji tutaj wynosi 

504.000zł brutto. To zadanie będzie zakończone w przyszłym roku – jest to wydatek niewygasający. 

Odbył się też odbiór oświetlenia ulicznego w m. Mączniki. Na ukończeniu są remonty w świetlicach 

wiejskich Wierzbiczany i Mnichowo. Trwają też remonty wiat przystankowych. 
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Wykonano monitoring na terenie świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Paczkowym, na który gmina uzyskała 

dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w kwocie 8.000zł. 

Jeśli chodzi o główną inwestycję gminy – budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie 

Dolnym, to prace odbywają się zgodnie z harmonogramem. Pogoda nie stanowi tutaj problemu, aby 

były jakieś zakłócenia. 

Postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gniezno-

Jankówko-Jankowo Dolne, stara DK15 i przebudowa drogi Jankowo Dolne-Wierzbiczany etap II, zostało 

unieważnione i powtórzone. Przetarg zostanie otwarty w następnym terminie – 23 grudnia. 

Postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu 

zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno w roku 2022 – otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia. 

Z części promocyjnej – zakończono I edycję Ligi Sołectw w Gminie Gniezno. Turniej rozpoczęto jeszcze 

w roku 2020. Ze względu na pandemię nie można było wcześniej zakończyć tego wydarzenia 

sportowego. Organizatorami Ligi Sołectw była Gmina Gniezno i radny gminy – Jakub Fryza.  

Dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju. Gratuluję też zwycięzcom.  

W turnieju udział wzięło 8 drużyn. 

30 listopada podsumowaliśmy konkurs „Ekozwierzak”. To pierwszy taki konkurs podnoszący eko-

świadomość wśród najmłodszych. 

4 grudnia odbyły się też XXI Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w tenisie stołowym nauczycieli -

Memoriał im. Bogdana Jóźwiaka. Jest to od kilku lat odbywające się wydarzenie sportowe, które też ze 

względu na pandemię musiało zmienić harmonogram swoich wydarzeń. Gmina uczestniczyła w tym 

turnieju poprzez patronowanie i ufundowanie nagród. 

Otworzyliśmy pierwsze szlaki nordic walking w Gminie Gniezno, w sołectwie Lubochnia. Projekt jest 

realizowany w całości ze środków budżetu gminy - całość wynosiła 17.730zł. Ważnym jest, że projekt 

został zorganizowany przy współpracy organizacji pozarządowej. W wyniku ogłoszonego konkursu, 

zadanie zostało zrealizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz aktywizacji społecznej 

„Siedlisko” w Lubochni. W ramach projektu wytyczono 4 trasy i różnej długości i stopniu trudności. 

Oznakowano trasy, powstały tablice informacyjne, miejsca odpoczynku. W tego typu działaniach 

podejmowanych przez gminę nieoceniona jest właśnie współpraca z organizacjami pozarządowymi.  

Z tego miejsca składam podziękowania Stowarzyszeniu „Siedlisko” i Pani radnej Marii Brykczyńskiej za 

szczególne zaangażowanie w realizację tego projektu. 

Z dniem 6 grudnia na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostka OSP 

Strzyżewo Smykowe została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Jednocześnie jednostce OSP z Modliszewa przedłużono dalsze funkcjonowanie w strukturach KSRG. 

W ten sposób mamy 3 jednostki w KSRG. Gratulujemy naszym jednostkom. 

Gmina Gniezno otrzymała 378.600zł na wsparcie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w ramach 

„Laboratorium Przyszłości”. Dofinansowanie otrzymało łącznie 6 placówek z terenu Gminy Gniezno. Za 

przyznane środki szkoły będą mogły zakupić sprzęt komputerowy i inne sprzęty wspomagające. 

Częściowo te środki będą wydatkowane w bieżącym roku, a część środków przejdzie na kolejny rok. 

Wzorem lat ubiegłych, przygotowaliśmy także paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących 

mieszkańców. W tym miejscu też dziękuję serdecznie Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie 

słodkości dla naszych mieszkańców oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym, które też zaangażowały się 

w dostarczenie tych upominków. 

12 grudnia odbył się kiermasz świąteczny w SP w Modliszewku. Podczas kiermaszu można było kupić 

zabawki, ozdoby. Ważne jest, że kiermasz miał szczytny cel. Chodziło o zebranie funduszy na 

organizację festynu z okazji 190-lecia szkoły.  

27 grudnia obchodzimy 103 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Od bieżącego roku to wydarzenie 

stało się narodowym świętem. Dzień 27 grudnia jest świętem narodowym zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego. Na tą okoliczność gmina zakupiła flagi Powstańców Wielkopolskich, które mieszkańcy 
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mogli odbierać, aby przystroić swoje domy i uczcić tą rocznicę. Mówiąc o rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego poinformuję Państwa, że 30 grudnia o godz. 17:00 w kościele parafialnym w 

Zdziechowie odbędzie się msza święta, po której nastąpi przejście pod pomnik Powstańców 

Wielkopolskich i złożenie okolicznościowych wiązanek. 

17 grudnia rozstrzygnęliśmy także kolejną edycję konkursu „Świąteczne okno bożonarodzeniowe w 

Gminie Gniezno”. Wpłynęło około 50 zdjęć pięknie przystrojonych okien. Nagrodziliśmy 3 pierwsze 

miejsca w 3 kategoriach wiekowych. Konkurs jest drugą edycją, tak jak powiedziałam, ale cieszy się 

dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców.  

Proszę Państwa, jest to ostatnia sesja bieżącego roku. Za mijający rok wszystkim, którzy przyczynili się 

do zrealizowania budżetu 2021, serdecznie dziękuję. Dziś będziemy procedować kolejny budżet na rok 

2022. Kieruję słowa uznania za zaangażowanie w przygotowaniu planów, koordynację prac, wszystkim 

pracownikom Urzędu, a w szczególności dziękuję Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, za czuwanie nad 

sprawami, tak aby budżet planowany był prawidłowo realizowany, a nowy planowany miał jak 

największe ramy racjonalności i celowości. Dziękuję bardzo. 

Jesteśmy, proszę Państwa, w świątecznym nastroju, więc wszystkim Państwu życzę pomyślności, 

obfitości, prezentów i wspaniałej atmosfery rodzinnej. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Wójt. Dziękuję za sprawozdanie w punkcie 2. 

Otwieram dyskusję nad tym punktem i oddaję głos Panu radnemu Marianowi Kaźmierczakowi. Proszę 

bardzo, Panie radny. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Dziękuję bardzo. Do Pani Wójt mam 2 pytania. Pierwsze pytanie odnośnie 

tego, co w sprawozdaniu było. Pani Wójt informowała o zakończeniu prac remontowych w świetlicy w 

Strzyżewie Kościelnym i Krzyszczewie. Jeśli można, to chciałbym się dowiedzieć jaki był zakres tych 

prac. Drugie pytanie, co prawda nie było mowy na ten temat w sprawozdaniu, ale ciekaw jestem i 

pewnie wielu mieszkańców też jest ciekawych, czy Urząd Gminy posiada jakiekolwiek informacje na 

temat zejść śmiertelnych osób na terenie naszej gminy, spowodowanych miłościwie nam panującą 

pandemią. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oficjalnie stwierdzam, że na sesji pojawił się Pan Jakub Fryza, więc 

na tą chwilę jest nas 13 radnych. Dziękuję. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Jeśli chodzi o prace prowadzone w świetlicach, to w Strzyżewie Kościelnym był 

to remont – malowanie, drobna modernizacja. Zdaje się, że to było też z udziałem środków z funduszu 

sołeckiego, jeśli w ogóle nawet nie w całości, jak sobie przypominam. Chodzi Panu o dokładne kwoty? 

To były prace remontowe, głównie malowanie i odświeżenie świetlicy – z tego co pamiętam, chyba że 

w trakcie robót zmienił się zakres. Natomiast jeśli chodzi o Krzyszczewo to pewnie Pan pyta o wymianę 

zbiornika bezodpływowego. To się dokonało w ostatnich dniach, w ostatnim czasie. To były te zadania. 

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to nie mam wiedzy co do takiej statystyki.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Udzielam głosu Pani radnej Agnieszce Rzempale-

Chmielewskiej. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Chciałam zapytać o inwestycję związaną z kanalizacją w m. 

Braciszewo-Obora. Pani Wójt wspominała o 500.000zł. Czy to jest kwota w ramach tych pieniędzy 

przyznanych z Polskiego Ładu, te 4.600.000zł? Czy z innego programu, przepraszam. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Nie, to jest budowa sieci wodociągowej. To nie jest to zadanie jeszcze. 
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- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Czyli to dotyczy wyłącznie wodociągów? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Mieszkanki, która od kilku lat… To jest umowa, która już jest podpisana, ale 

realizacja będzie zakończona w przyszłym roku. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Dobrze, a przy okazji jeszcze zapytam – czy te pieniądze, 

które miały przyjść na kanalizację – my już je fizycznie dostaliśmy czy jeszcze nie? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Dostaliśmy te pieniądze. Co do dróg to jestem pewna, ale kanalizacja też 

wpłynęła, tak. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: A wiadomo kiedy ruszą w ogóle prace? Czy już może 

ruszyły? 

 

- Wójt Maria Suplicka: My tu mamy termin ogłoszenia zamówienia publicznego w ciągu 6 miesięcy od 

uzyskania promesy. Nastąpi to pewnie w I kwartale przyszłego roku. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: A czy Pani Wójt wiadomo do kiedy przewiduje ewentualną 

realizację? Do 2023 roku chyba tam jest. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Jeśli pyta Pani o kanalizację Braciszewo, to jest tylko I etap, Pani radna. Termin 

realizacji, jeśli chodzi o samo wykonawstwo umowy, to myślę, że może około 12 miesięcy maksymalnie 

wynosić. W 2023r. może nam się udać to zrealizować. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Udzielam głosu Pani Przewodniczącej Wioletcie Nawrockiej. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Pani Wójt, ja mam do Pani pytanie ws. informacji o zmianie operatora w 

sektorze A. Zamieściłam tą informację już na stronie Goślinowa i pierwsze pytania są do Pani od 

mieszkańców. Czy dostaniemy oficjalne pismo w tej sprawie? Czy koszty od osoby się zmienią?  

 

- Wójt Maria Suplicka: Będziemy na pewno przygotowywać dla każdego sołectwa informację ws. 

zmiany operatora, ale może ja tutaj podkreślę, żeby to wybrzmiało, że ta zmiana odbędzie się 

naprawdę w bardzo płynny sposób. Różnica będzie polegała głównie na tym, że podjedzie śmieciarka 

innej firmy. Całość pozostaje taka sama. Staraliśmy się tutaj rozmawiać z tym przedsiębiorcą i łącznie 

dbaliśmy też o to, żeby harmonogram wywozów był niemalże taki sam, żeby te przyzwyczajenia 

mieszkańców nie musiały być w jakiś sposób zmieniane. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Czyli informacja będzie jako kurenda? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak, do sołtysów pójdzie jako kurenda. Ja tylko powiem, że podpisaliśmy umowę 

dzisiaj dopiero, także to są bardzo świeże informacje, ale będziemy przygotowywać mieszkańców na 

tą zmianę. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Czy koszty od osoby się zmienią? 
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- Wójt Maria Suplicka: W tej chwili trudno mówić o zmianie kosztów, bo tak naprawdę musimy jeszcze 

podpisać umowę na drugi sektor. Musimy dokonać analizy finansowej całości, dla całej gminy i wtedy 

będziemy mogli coś więcej decydować. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Dziękuję Pani Wójt. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Kamila Butrymowicz. 

 

- Radna Kamila Butrymowicz: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja w tym samym temacie, co Pani radna 

Nawrocka. Chciałam ogólnie Urząd pochwalić za pomysł podziału gminy na dwa sektory, że te przetargi 

wyszły dosyć – wydaje mi się – korzystnie; że udało się po prostu pozyskać inną firmę, niż dotychczas 

nas obsługiwała, bo to powinno wywołać pozytywną konkurencję. Mam nadzieję, że właśnie te opłaty 

od osoby zostaną na tym samym poziomie, bo faktycznie koszt wywozu odpadów jest dość spory, ale 

cieszę się, że po prostu coś się dzieje; że wyszliśmy z tego monopolu. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja jeszcze też w tym temacie chciałam dopytać. 

 

Czy pojemniki, które do tej pory sektor A miał od Urbisu – one będą zabrane przez Urbis i postawione 

przez tą nową spółkę? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Nowa spółka będzie dzierżawić te pojemniki od poprzedniego operatora, także 

nie będą przemieszczane ani nie będą wymieniane. Pozostają te same pojemniki, tylko będzie po 

prostu zmiana operatora. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Czy, po zliczeniu kosztów, zmieściliśmy się w planowanym 

budżecie na rok przyszły? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak, zmieściliśmy się, dlatego podpisujemy umowy, bo mamy środki 

zabezpieczone. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Czyli rozumiem, że na chwilę obecną nie ma propozycji 

uchwały, która miałaby zmieniać… 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak jak powiedziałam – będziemy robić jeszcze analizę finansową. Robimy 

wszystko, żeby mieszkańcy jak najmniej odczuli takie zmiany i aby jeszcze dodatkowo nie musieli 

podźwignąć kosztów, ale jeszcze przed nami nowy rok i zobaczymy po podpisaniu umowy, jak 

finansowo będziemy się bilansować. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Dobrze, dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Pan radny Jakub Fryza. 

 

- Radny Jakub Fryza: Ja mam pytanie dot. tego czujnika związanego z czystością powietrza. Pani Wójt 

wskazywała, że jest jakaś aplikacja mobilna. Czy jest możliwość podania gdzie ją można pozyskać albo 

jak się nazywa, żeby można było to sobie na bieżąco monitorować? 
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- Wójt Maria Suplicka: Na pewno na stronie internetowej Gminy Gniezno jest dostęp do tej aplikacji, 

także może odeślę na stronę internetową naszej gminy. 

 

- Radny Jakub Fryza: Dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Ja chciałem w tym temacie dopytać. Będziemy rozwijać jeszcze 

monitoring powietrza na terenie gminy? Miasto ma 10 punktów, my mamy 1, a jesteśmy cztery razy 

więksi powierzchniowo. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Ja myślę, że to jest początek, także też będziemy chcieli to rozwijać. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Jeszcze chciałem dopytać, Pani Wójt, bo zgłaszałem dwukrotnie, 

żeby taką informację o produkcji energii na Urzędzie Gminy też publikować oficjalnie, żeby zachęcać 

ludzi do montowania paneli fotowoltaicznych na dachach. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak, Państwo prosiliście… 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Żeby ludzie mogli widzieć sensowność takich inwestycji; żeby 

widzieli, że to rzeczywiście pracuje. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Myślę, że w przyszłym roku postaramy się taki miernik przygotować, żeby 

mieszkańcy mogli śledzić. Zważywszy jednak na to, że panele fotowoltaiczne zostały zamontowane 

raptem rok temu, więc postaramy się w przyszłym roku taki miernik zamontować. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Taki aspekt edukacyjny, żeby ludzi zachęcać. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Oczywiście. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jeszcze pytania do Pani 

Wójt? Nie widzę, w takim razie zamykam punkt 2. Dziękuję, Pani Wójt, za sprawozdanie. 

Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 3 – „Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o 

działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym”. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 
międzysesyjnym. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Ten punkt przedstawi Przewodnicząca Kamila Butrymowicz, 

proszę bardzo. 

- Radna Kamila Butrymowicz: W okresie od 25 listopada 2021r. do 21 grudnia 2021r. odbyły się 

następujące posiedzenia Komisji Rady Gminy Gniezno. Były to 4 Komisje:  

30 listopada 2021r. oraz 15 grudnia 2021r. odbyła się Komisja Rewizyjna. Tematem posiedzeń była 

analiza stanu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gniezno, analiza budżetu na 2022r. w tym 

zapoznanie się z opinią RIO, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji na 2021r., 

przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022r. 

3 grudnia 2021r. odbyła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie 

skargi na dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych oraz petycja 

mieszkańców sołectwa Zdziechowa o podjęcie rozmów przez Wójta Gminy Gniezno z MPK w Gnieźnie, 
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celem uruchomienia czterech kursów autobusowych do m. Zdziechowa w soboty oraz zabezpieczenie 

środków w budżecie Gminy Gniezno na ten cel. 

13 grudnia 2021r. odbyła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematem 

posiedzenia było zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej na 

2022r. oraz zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy Gniezno. 

14 grudnia 2021r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

Tematem posiedzenia była analiza wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, omówienie projektów uchwał na 

dzisiejszą sesję Rady Gminy Gniezno, przyjęcie planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego na 2022r. oraz przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego na 2022r. 

Pisma, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym: 

9 grudnia 2021r. wpłynęło pismo od Fundacji Młodzi w Uzależnieniu, ws. III edycji biegu „Z Pierwszej 

Stolicy do Stolicy”, organizowanego w dniach 29-30 stycznia 2022r.  

10 grudnia 2021r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przesłała opinię do Rady Gminy, dot. 

zaplanowanego budżetu na 2022r.  

16 grudnia 2021r. Ministerstwo Infrastruktury – Departament Kolejnictwa przesłał odpowiedź na apel 

Gminy Gniezno ws. modernizacji linii kolejowej nr 281, na odcinku Gniezno-Chojnice. 

16 grudnia 2021r. wpłynęło pismo do wiadomości Rady Gminy Gniezno, dot. rozbudowy sieci 

wodociągowej w m. Lulkowo. 

20 grudnia 2021r. Wojewoda Wielkopolski przysłał pismo ws. oświadczeń majątkowych, składanych 

Wojewodzie Wielkopolskiemu. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję za przedstawienie punktu 3. Czy Państwo radni do tego 

punktu mają pytania? Proszę bardzo, Pan radny Marian Kaźmierczak. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Panie Przewodniczący, ostatnie pismo, które Pani Przewodnicząca 

wymieniła, ws. budowy wodociągu w m. Lulkowo, Państwo S. składali. Chciałam Pana Kierownika 

zapytać czy to się mieści w tym, o czym mówiła Pani Wójt? Czyli to się mieści, tak? A czy mogę zapytać, 

która to jest strona Lulkowa? Osiedle Przyjazne, ten rejon?  

 

- Kierownik Robert Błoch: Przy terenie inwestycyjnym.  

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Drodzy Państwo, zamykam punkt 3 i przechodzimy do 

punkt 4, gdzie będziemy podejmować mnóstwo uchwał, bo jest ich naprawdę dużo dzisiaj. 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
   a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Zaczynamy od pierwszego projektu – projekt uchwały ws. zmiany 

uchwały budżetowej na 2021r. Udzielam głosu Skarbnikowi Gminy Gniezno – Pani Lidii Lebizon. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, uchwała ws. zmiany uchwały 

budżetowej na 2021r. została omówiona na pracach Komisji Rady Gminy Gniezno. Ja omówię uchwałę 

już po autopoprawce. 
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Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021r. ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021r.  

Wprowadza się następujące zmiany: 

Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu 

na 2021 rok o kwotę 12.344.938,40 zł do kwoty 90.344.116,46 zł w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.285.766,40 zł do kwoty 74.803.993,34 zł 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.059.172,00 zł do kwoty 15.540.123,12 zł 

Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu 

na 2021 rok o kwotę 425.570,40 zł do kwoty 82.825.920,46 zł z tego: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 504.005,40 zł do kwoty 69.554.131,60 zł 

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 78.435,00 zł do kwoty 13.271.788,86 zł. 

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 7.518.196,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków 

przewidzianych w roku 2022. 

Zwiększa się ustaloną § 5 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę 11.919.368,00 

zł do kwoty 15.389.368,00 zł z tytułu: 

- kwota 11.919.368,00 zł – przelewy na rachunki lokat. 

Adekwatnie załącznik nr 1,2,3,4,5,7 i 10 jak w załącznikach określonych do niniejszej uchwały. 

Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję nad tym punktem. 

Udzielam głosu Pani radnej Agnieszce Rzempale-Chmielewskiej, proszę bardzo. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Nie jestem członkiem Komisji, która akurat zajmowała się 

opiniowaniem tego, więc chciałam zadać 3 pytania. W rozdziale 75095, czyli „pozostałe działalności w 

administracji publicznej”, jest wzrost o 30 tys. – z niecałych 150 do 180 tys, tj. wzrost o 20%. Czy można 

się dopytać czego dotyczą te wydatki na rzecz osób fizycznych?  

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Przepraszam, czy mogę prosić o powtórkę? 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: 75095 – tam są wydatki na rzecz osób fizycznych i jest plus 

30 tys. złotych, czyli w sumie jest to wzrost o 20% w tej pozycji. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: To są diety sołtysów. Zwiększamy o 30 tys., bo przechodzi nam to 

zobowiązanie na styczeń 2022. To jest ostatnia kwartalna dieta za 2021 rok – zgodnie z tym, co mamy 

przewidziane w uchwale. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Drugie pytanie: rozdział 80104 – przedszkola, różne opłaty 

i składki – §4430 – tam jest wzrost aż o 150 tys. złotych. Czego dotyczy ta zmiana? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Sekundę, tylko spojrzę. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Był 1 tys., a jest 151  tys. - rozdział 80104, §4430. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Powiem szczerze, że muszę sprawdzić. Odpowiem w późniejszym terminie, bo 

nie pamiętam. Muszę zajrzeć do materiałów. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Trzecie pytanie – gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, czyli rozdział 90002. Tam jest z kolei wzrost o 295.500 zł do kwoty niecałe 4.600.000 zł. 
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- Skarbnik Lidia Lebizon: To są usługi odbioru odpadów i nieczystości stałych na terenie Gminy Gniezno. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Za te ostatnie dwa miesiące, tak? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Tak. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ok, to tylko o tych przedszkolach bym się chciała 

dowiedzieć. Chodzi o te 150 tys., bo to jest bardzo duża kwota. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Dobrze. Jednocześnie chciałabym zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej na 2021r. Ja odczytam treść tej autopoprawki. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: To jest druga autopoprawka, Państwo radni, do tej zmiany 

budżetowej. Pierwsza była omówiona i Państwo otrzymali ją na maila, a ta dzisiaj jest króciutka, więc 

my też ją przegłosujemy po odczytaniu przez Panią Skarbnik. Proszę bardzo. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, w związku z przyznaniem 

Gminie Gniezno środków na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2021”, zwraca się z prośbą 

o wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków do budżetu gminy środków w wysokości 480zł. 

Jednocześnie prosimy o ujęcie kwoty 480zł po stronie wydatków budżetowych w planie finansowym 

tutejszego Ośrodka, w rozdziale 85504, §4170. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Skarbnik. Jeżeli nie będzie więcej pytań, to zanim 

poddam pod głosowanie te autopoprawki, dopytam jaka była opinia właściwych Komisji o projekcie tej 

uchwały. Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, proszę bardzo. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Dziękuję Panie Przewodniczący. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego dotycząca powyższej uchwały była pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska 

i Porządku Publicznego opiniowała ten projekt? 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Tak, opinia była pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Panie Przewodniczący, te 150 tys. w §433 to są środki, które my przekazujemy 

innym gminom za utrzymanie naszych dzieci w przedszkolach. To jest taka ruchoma kwota, w 

zależności od tego jaka liczba dzieci w danym miesiącu uczęszcza do przedszkoli poza terenem gminy, 

a są to nasi mieszkańcy. Dziękuję.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Jeżeli Państwo radni nie mają więcej pytań to poddaję pod 

głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021r. 

To jest ta autopoprawka, którą przed chwilą odczytała Pani Skarbnik - to jest ten wniosek z GOPS-u. 

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu 

na pulpicie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 
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Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2021 r.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, autopoprawka uzyskała poparcie wszystkich 

obecnych trzynastu radnych. Dziękuję bardzo. 

Teraz poddaję pod głosowanie tą większą autopoprawkę, którą Państwo otrzymali na maila; która była 

omawiana przez Panią Skarbnik na wejściu, a później będziemy głosować całą uchwałę. 

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały ws. zmiany uchwały 

budżetowej na 2021r. – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się 

wstrzymał od głosowania? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2021 r.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, autopoprawka również została poparta przez 13 

obecnych na sali radnych. 

Teraz będziemy głosować uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok łącznie z tymi  

przegłosowanymi autopoprawkami.  

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r. 

– proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu na pulpicie. Kto jest przeciwny?  

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/340/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 13 głosów za. 

Dziękuję Pani Skarbnik 

Przechodzimy do kolejnego projektu – uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Udzielam głosu Skarbnikowi Gminy Gniezno – Pani Lidii Lebizon. 
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- Skarbnik Lidia Lebizon: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, uchwała zmieniająca uchwałę ws. 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno również została omówiona na pracach 

Komisji Rady Gminy Gniezno. Ja omówię już uchwałę po autopoprawce. 

Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021r. zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

W uchwale nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 stycznia 2021r. ws. zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gniezno wprowadza się następujące zmiany: 

W załączniku nr 1 - " Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 

do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 

W załączniku nr 2 – "Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe" wprowadza się zmiany zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.  

Jednocześnie wprowadza się poprawkę dot. aktualizowania dochodów i wydatków po stronie 

dochodowo-wydatkowej – wydatki i dochody bieżące. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Jeżeli Państwo 

nie mają pytań to zwracam się do Przewodniczących Komisji – jaka była opinia Komisji Finansów i 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na temat tego projektu? 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Panie Przewodniczący, opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego na temat powyższej uchwały była pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Przewodniczący. Jaka była opinia Komisji 

Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego? 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Również była pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Przewodniczącej. Drodzy Państwo, koniec roku – 

stąd tyle autopoprawek i poprawek, żeby nie było potrzeby zwołania kolejnej sesji, także możemy to 

dzisiaj za jednym razem przegłosować i uporządkować na koniec roku. Jeżeli Państwo nie mają pytań 

to poddaję pod głosowanie te dwie autopoprawki – autopoprawkę, którą przedstawiła Pani Skarbnik. 

Kto z Pań i Panów radnych jest za autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno – proszę o podniesienie ręki i oddanie 

głosu na pulpicie. 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, autopoprawka została zaakceptowana 

jednogłośnie – 13 osób za. 

Teraz głosujemy tą pierwotną autopoprawkę, którą Państwo otrzymali na maila. Kto z Pań i Panów 

radnych jest za przyjęciem autopoprawki – proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się 

wstrzymał? 
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Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – 

13 osób obecnych na sali poparło. 

Drodzy Państwo, teraz poddaję pod głosowanie całą uchwałę zmieniającą uchwałę ws. uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały – proszę 

o podniesienie ręki i zagłosowanie. 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/341/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Państwu za głos. Uchwała została podjęta jednogłośnie 

– 13 osób obecnych w tym momencie na sali poparło projekt. Dziękuję. 

Przechodzimy do kolejnego punktu porządku – uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych 

wydatków. 

 

c) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Skarbnikowi Gminy Gniezno. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Dziękuję. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, również ta uchwała 

została omówiona na pracach Komisji Rady Gminy Gniezno. Ja omówię uchwałę już po autopoprawce.  

Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021r. ws. ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych 

wydatków. 

1. Ustala wykaz wydatków w budżecie Gminy Gniezno na 2021 rok, które nie wygasają z upływem 

2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji 

budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust. 1 do dnia 30 czerwca 

2022 roku. 

§ 3. Środki na finansowanie wydatków określonych w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione 

subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Gniezno. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję nad tym punktem, 

proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo, Pani radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska. 
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- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja chciałam zapytać o dwa ostatnie punkty na tej liście – 15 

i 16. Czy to jest zadanie, które się dzieje? To są chyba miękkie działania, tak? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Pani radna, te środki, które tutaj zostały, to są środki rozliczone z dwóch lat – 

2019 i 2020. W związku z tym, że wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i 

wydatki dotyczące ochrony środowiska, te które są refundowane z Funduszu Ochrony Środowiska, 

mogą podlegać przeniesieniu na lata następne – ja dokonałam takiego rozliczenia w tym roku i 

przeniosłam te środki niewykorzystane, żeby zwiększyć tą pulę wykorzystania tych środków. 

W związku z tym, że jedyną możliwością zabezpieczenia ich w roku następnym są wydatki 

niewygasające, także one mają termin realizacji do 30 czerwca 2022. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Czy są jeszcze pytania do tego projektu ze strony Państwa 

radnych? Nie widzę, w takim razie dopytam Pana Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego – jaka była opinia Pana Komisji? 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Również opinia dla powyższej uchwały była pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję nad tym 

punktem i poddaję pod głosowanie na początku autopoprawkę do projektu uchwały ws. ustalenia 

wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu 

finansowego tych wydatków. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki – proszę o 

podniesienie ręki i oddanie głosu. 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego 
tych wydatków  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – 

na sali jest obecnych 12 radnych.  

Teraz, drodzy Państwo, głosujemy uchwałę ws. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Kto z Pań i Panów 

radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest 

przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/342/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia 
planu finansowego tych wydatków 
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- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, uchwała uzyskała poparcie 13 radnych, więc została 

podjęta jednogłośnie. 

Przechodzimy do kolejnego punktu, jest to również uchwała finansowa, budżetowa na przyszły rok, 

która ustawia nam funkcjonowanie gminy na cały przyszły rok. 

 

d) uchwały budżetowej na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Skarbnikowi Gminy Gniezno – Pani Lidii Lebizon. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Dziękuję. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, pierwotny projekt 

uchwały ws. uchwały budżetowej na 2022 rok został omówiony na pracach Komisji Rady Gminy 

Gniezno. Nie miałam okazji omówienia go po autopoprawce, ale zostały do Państwa dostarczone 

wykazy zmian. Mam nadzieję, że były dość czytelne. Ja już omówię uchwałę po autopoprawce. 

Uchwała Rady Gminy Gniezno ws. uchwały budżetowej na 2022 rok. 

Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości - 62.807.660,00 zł z tego: 

- dochody bieżące - 58.200.023,32 zł 

- dochody majątkowe - 4.607.636,68 zł. 

Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości - 10.427.911,00 zł. 

2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.924.351,16 zł. 

Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości - 71.916.206,00 zł w tym: 

- wydatki bieżące - 54.725.642,08 zł 

- wydatki majątkowe - 17.190.563,92 zł. 

Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują: 

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości - 10.427.911,00 zł. 

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.939.360,85 zł 

3. Wydatki na obsługę długu - 572.000,00 zł 

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości 1.116.714,48 zł. 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.600,00 zł 

przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 

Deficyt budżetu w kwocie 9.108.546,00 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 12.712.546,00 zł. 

2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu - 3.604.000,00 zł. 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno – kwota 

1.547.800,68 zł z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.287.115,00 zł 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 260.685,68 zł 

Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do: 

1) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 
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2) Przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, przenoszenia 

planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków 

inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących 

likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych. 

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu. 

4) Dokonywania zmian o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

Określa się wysokość sumy do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 

500.000,00 zł. 

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony 

środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie 

określonym ustawą. 

Tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w wysokości 204.000,00 zł 

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł 

Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach. 

Wyodrębnia się „Środki na przeciwdziałanie SARS-CoV-2”.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Skarbnik. Dziękuję za przedstawienie projektu 

uchwały budżetowej na 2022 rok. Otwieram dyskusję nad tą uchwałą – dzisiaj w sumie najważniejszą 

i chyba najważniejszą w całej naszej pracy. Udzielam głosu Panu radnemu Patrykowi Dobrzyńskiemu. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tutaj mam taką sprawę na gorąco - w 

związku z różnymi rozmowami z mieszkańcami Gminy Gniezno oraz z niektórymi radnymi, chciałbym 

złożyć wniosek formalny o zmianę w budżecie na 2022 rok. W związku z szalejącą inflacją, ze zmianami 

cen, chciałbym przesunąć z działu 750, z rozdziału 75022, par. 3030 – diety radnych – z kwoty 184.000 

zł przerzucić na dział 801, rozdział 80104, par. 6050 – wyposażenie przedszkola w Jankowie Dolnym. 

Sytuacja na rynku panuje dosyć burzliwa, zwłaszcza na rynku budowlanym. Niestety Polski Ład, który 

zostaje wprowadzony, wprowadza różnego typu zamieszanie. W związku z tym jest taka moja 

propozycja, żeby taki wniosek formalny złożyć. Dziękuję.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie radny za złożenie wniosku. Poddam ten wniosek 

pod głosowanie. Czy ten wniosek jest czytelny dla Pani Skarbnik? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Tak, zapisałam sobie. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Możliwości jest wiele – mogę ogłosić przerwę, możecie Państwo 

wnioskować o przerwę. Tutaj mam zgłoszenie, że wniosek jest zaskoczeniem. Proszę bardzo, udzielam 

głosu Przewodniczącej Butrymowicz. W kolejce Pani radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska. 

 

- Radna Kamila Butrymowicz: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja ogólnie miałam mówić o czymś innym, 

ale jestem szczerze mówiąc zaskoczona. Chciałam tylko dopytać, bo z tego co kojarzę, to tę nadwyżkę 

z diet radnych planowaliśmy przeznaczyć na różne „dziury budżetowe”, m.in. to też dotyczyło 

przejazdów MPK, że jeżeli pieniądze będą potrzebne, to będziemy mieli zapas pieniędzy na tym 

paragrafie, żeby w razie czego to przerzucić. Czym dokładnie jest podyktowany tym wniosek formalny? 
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To jest może pytanie do Pani Wójt – czy jest dzisiaj informacja, że tych pieniędzy na przedszkole w 

Jankowie Dolnym nie starczy? Ja jestem zaskoczona osobiście. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Czy ja mogę poprosić wyraźnie o wskazanie zadania? Tak jak zrozumiałam to 

chodzi o przeniesienie środków na budowę czy na wyposażenie? 

[głosy w tle] 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos wnioskodawcy – Pan radny Patryk Dobrzyński. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Powiem z jakiego powodu jest mój wniosek formalny: po częstych 

rozmowach z mieszkańcami, gdy jestem w terenie… Jak Państwo wiedzą, zawodowo spotykam się z 

różnymi mieszkańcami. Padł zarzut w tym kierunku, że podwyższamy sobie diety radnych i zostawiamy 

na tym paragrafie pieniądze. W związku z tym ja stwierdziłem, że jeżeli to zostanie przegłosowane 

dzisiaj to nadal będzie widniało na paragrafie „diety radnych”. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że te 

pieniądze mogą być w przyszłości przerzucone, dlatego padła taka kwestia, że przemyślę to. To jest w 

zasadzie świeży temat, bo z wczoraj. Wniosek dotyczy wyposażenia przedszkola w Jankowie Dolnym. 

Jest to wniosek zasadny, nie dotyczy też mojego okręgu, żeby tutaj nie padł zarzut, że biorę pod uwagę 

mój okręg wyborczy. W związku z tym uważam, że to jest w pełni zasadne, a przede wszystkim po 

rozmowach z mieszkańcami, których było ostatnimi czasy sporo, będę mógł bez problemu – o ile 

zostanie to zaakceptowane przez Państwa – w jakiś sposób wyjść z twarzą, że nie myślę tylko o 

podwyższeniu – jako jednego z piętnastu – swojej diety. Dziękuję. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Panie Przewodniczący, to ja może odpowiem tutaj. Tak, to znaczy, że chodzi o 

zwiększenie planu inwestycji, ale na zakup wyposażenia. Ja tylko uzupełnię, że my mamy 

zabezpieczone środki na roboty budowlane, czyli na wykonawstwo, natomiast na wyposażenie musimy 

zabezpieczyć środki. Przeznaczenie tych środków pozwoli na zakup wyposażenia. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Wójt. Udzielam głosu Przewodniczącej 

Butrymowicz. 

 

- Radna Kamila Butrymowicz: Ja tylko chciałam dodać, że z tego co kojarzę – może Pan radny Dobrzyński 

nie był na tej Komisji – wyraźnie wszyscy radni byli zgodni, że nie planujemy podwyżki diet dla nas. Do 

końca tej kadencji nie planujemy podwyżki swoich diet, żeby była jasność. Wniosek ogólnie jest dobry, 

bo wyposażenie trzeba zakupić, ale myślę, że jesteśmy trochę zaskoczeni sytuacją, a szczególnie Pani 

Skarbnik. Wydaje mi się, że jeżeli będą potrzebne pieniądze na wyposażenie, to my oczywiście 

poprzerzucamy z tego co zostanie – to jest logiczne. Wniosek formalny padł, więc musimy go 

przegłosować, ale czy jest sens dzisiaj robić zamieszanie u Pani Skarbnik? To jest uchwała budżetowa, 

więc Pani Skarbnik musi zrobić przerwę. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Spokojnie, drodzy Państwo. Wniosek padł, więc poddam pod 

głosowanie. W kolejności udzielę głosu – Pani radna Maria Brykczyńska. To w takim razie Pani radna 

Agnieszka Rzempała, a potem w kolejności.  

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja chciałam powiedzieć to co Pani Przewodnicząca 

Butrymowicz, że trochę rzeczywiście jestem zaskoczona, bo przecież procedowanie nad uchwałą 

budżetową ma tryb specjalny, nawet inny niż wszystkie inne uchwały z uwagi na to, że wydłużony – 

nawet 10 dni wcześniej otrzymujemy materiały, a nie 7. Jeżeli Pan Przewodniczący Komisji spotyka się 

z mieszkańcami to rozumiem, że spotyka się w trybie ciągłym, a nie tylko wczoraj się spotkał i wczoraj 
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wpadł na ten genialny pomysł. Jako Przewodniczący Komisji mógł Pan ten temat omówić na Komisji w 

ubiegłym tygodniu – na pewno już ta myśl mu świtała w głowie. 

Ja proponuję przed tym głosowaniem wniosek formalny o zrobienie przerwy, abyśmy na spokojnie 

przedyskutowali, bo faktem jest to co powiedziała Pani Kamila Butrymowicz – radni jednoznacznie się 

wypowiedzieli na spotkaniu, że nie przewidujemy podwyżek diet. Jeżeli nas mieszkańcy słuchają, 

media, to żeby to faktycznie wybrzmiało. Nie chciałabym tutaj działać populistycznie. Jeżeli mieszkańcy 

czegoś nie rozumieją, to po to jesteśmy radnymi, żeby im to tłumaczyć. Pragnę przypomnieć, że diety 

są podnoszone nie na zasadzie wpisania rubryki do budżetu, tylko jeszcze przypominam, że potrzebne 

jest wywołanie specjalnej uchwały w tym temacie. Dopóki nie ma uchwały to nie ma żadnych informacji 

o podwyżce. Natomiast to, czy pójdą na Jankowo Dolne czy na coś innego, to wydaje mi się, że 

głosowanie nad kwotą 184.000zł nie powinno być takie ad hoc, bo to tak wygląda, jakbyśmy rzucali 

tysiącami i nas na to stać. Wnioskuję o przerwę – na spokojnie podyskutujmy co inicjator miał na myśli 

i po przerwie zdecydujemy co dalej. Przed głosowaniem chciałabym tą przerwę. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oczywiście. Czy Pani Skarbnik coś chciała powiedzieć? Proszę 

bardzo. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Ja oczywiście też potrzebuję przerwy, żeby przeanalizować zmianę w budżecie. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Udzielam głosu Pani radnej Marii Brykczyńskiej, a potem 

wnioskodawca. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Już prawie wszystko zostało powiedziane. O zaskoczeniu nie wspomnę, o 

dietach radnych też. Mieszkańcy nas słuchają – nie podnosiliśmy swoich diet i nie podnosimy w tej 

kadencji. Nie wiem skąd Przewodniczący Patryk Dobrzyński to wziął. Natomiast jeżeli chodzi o 

wyposażenie przedszkola to też bym się wstrzymała z przenoszeniem środków, ponieważ na 

wyposażenie przedszkola można o wiele łatwiej otrzymać dotacje z różnych projektów niż na 

wybudowanie przedszkola, więc spokojnie. Jeżeli takie projekty się ukażą to na pewno Gmina Gniezno 

będzie starała się uzyskać dofinansowanie, a jeżeli nie to wtedy będzie można na spokojnie przerzucić 

tą kwotę, która będzie potrzebna. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani radna. Oddaję głos wnioskodawcy, a potem będzie 

wniosek o przerwę. Proszę bardzo – Pan radny Patryk Dobrzyński. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Jeszcze raz odniosę się do mojego wniosku – to prawda, spotykam się wiele 

razy z mieszkańcami w trybie ciągłym, tak jak radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska tutaj 

przedstawiła, natomiast zapis widnieje i nie chciałbym gdzieś tutaj się tłumaczyć z tego, że na to zostały 

te pieniądze przeznaczone. Często rozmowy, opinie i decyzje komisji nie są wiążące – zresztą mamy 

wiele przykładów na sesji, gdzie podczas obrad komisji wychodzą zupełnie inne opinie, a nagle 

przychodzi dzień sesji i okazuje się, że są wprowadzane jakieś poprawki, autopoprawki czy uchwały 

zmieniające. W związku z powyższym mam takie samo prawo jak inni radni do tego, żeby wprowadzić 

wniosek formalny, więc to czynię, działając głównie w imieniu mieszkańców, a nie swoim - tak jak już 

na wstępie wspomniałem. Komisja była jakiś czas temu i od tego czasu dużo osób analizowało budżet 

i się odzywało – w związku z tym taka jest moja propozycja. Nie było już czasu, żeby zwołać kolejną 

komisję i o tym mówić, dlatego dzisiaj ten wniosek formalny. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie radny. Udzielę jeszcze głosu Panu Mecenasowi.  

 



22 
 

- Mecenas Marcin Leśny: Proszę Państwa, pierwsza kwestia jest taka, że nie mamy do czynienia z 

wnioskiem formalnym. Wniosek formalny to jest wniosek, który dotyczy porządku obrad, przebiegu 

obrad, przerwy, przesunięcia głosowania – to są wszystko kwestie formalne dotyczące procedur i zasad 

pracowania nad danym projektem uchwały. Jeżeli wnikamy w treść uchwały to jest to inicjatywa w 

zakresie zmiany merytorycznej uchwały, czyli jeżeli mówimy o zmianie merytorycznej, to w przypadku 

projektu uchwały budżetowej musimy odnieść się do ustawy o finansach publicznych, która w 

przypadku tego aktu prawnego określa szczegółową procedurę. Budżet to jest plan finansowy, który 

ma swoją konstrukcję formalną, logiczną; dotyczący kwalifikowania poszczególnych wydatków i 

konstrukcję finansową pokrycia poszczególnych wydatków. W zakresie przypadku przyjmowania 

budżetu na podstawie projektu uchwały budżetowej mamy bardzo ściśle określone sekwencje 

czynności, o których Pani radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska mówiła, a mianowicie 

przygotowany jest projekt uchwały, który jest wyłączną kompetencją Wójta, następnie opiniuje to RIO 

i finalizujemy obecnie całokształt czynności, które to poprzedzały. Oczywiście przygotowanie projektu 

budżetu poprzedzają jeszcze konsultacje, zgłoszenia wniosków do planu, zasady przygotowania, które 

Państwo w uchwale uchwalacie, więc dzisiaj finalizujemy całość czynności poprzedzających 

przygotowanie budżetu. Ustawa bardzo mocno zawęża na tym etapie możliwość wprowadzenia zmian 

merytorycznych do projektu uchwały. Zmiany są niemożliwe, bo inicjatywa dotyczy wyłącznie Wójta z 

takim wyjątkiem, jeśli zmiana wskazuje w sposób pokrycia i finansowania tego wydatku, czyli inaczej 

mówiąc nie może naruszać konstrukcji arytmetycznej i finansowej. Ja na tym etapie nie jestem w stanie 

powiedzieć czy jesteśmy w stanie to wykazać. Myślę, że tutaj przerwa jest bardzo zasadna i to jest 

pytanie do Pani Skarbnik, ale jeśli ten układ finansowy nie będzie zachowany, to tak naprawdę nie 

mamy nawet możliwości prawnych, żeby poddać pod głosowanie tego typu zmiany. Nie chciałbym też 

odbierać Panu radnemu możliwości zgłaszania tego typu inicjatywy. Chciałem Państwu zwrócić uwagę 

na pewne rozwiązanie praktyczne, bo taka sytuacja dość często się zdarza w praktyce, że 

przygotowywany jest projekt uchwały budżetowej i na pewnym etapie – najczęściej końcowym – 

zgłaszane są wnioski, żeby pewne kwoty czy pewne rozwiązania ująć w tym budżecie. Bardzo często z 

powodów formalnych te wnioski nie są głosowane, ale budżet jest planem finansowym – planem, który 

podlega w ciągu roku bardzo dynamicznym zmianom, więc jeśli byście tą uchwałę podjęli w kształcie 

pierwotnym to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wniosek Pana radnego przekierować do Pani Skarbnik, 

żeby na najbliższej sesji przygotować aktualizację budżetu, który już będzie obowiązywał; który nie ma 

tych wszystkich obwarowań proceduralnych, które obowiązują przy przyjmowaniu budżetu na nowy 

rok, więc wskazuję Państwu pewne rozwiązanie praktyczne, które bardzo często jest praktykowane, że 

w sytuacji, kiedy z jakichś powodów nie można przyjąć tego wniosku w trakcie sesji budżetowej, żeby 

potraktować to jako wniosek, który będzie zbadany w ramach obowiązującego budżetu i na najbliższej 

sesji budżetowej do niego wrócimy.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Drodzy Państwo, był wniosek Pani radnej Rzempały-

Chmielewskiej o przerwę.  

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Chciałam tylko jeszcze dopowiedzieć, bo wiadomo, że nas 

wiele osób słucha. Pytanie może być zasadnicze – skąd się ta wyższa kwota wzięła w tym roku? Idąc za 

słowami Pana Mecenasa warto głośno powiedzieć, że ta kwota w budżecie została zainicjowana, bo 

tak jak mówił Pan Mecenas – autorem, inicjatorem uchwały budżetowej jest Pani Wójt. Pani Wójt 

przyglądając się, przysłuchując się zmianą legislacyjnym w kraju, które wprowadził sejm, parlament w 

tym kraju – zdecydował o podwyżkach wójtów, burmistrzów, prezydentów z terminem obowiązywania 

od początku sierpnia oraz założył pewne możliwości podwyżki diet. Pani Wójt, nie wiedząc jaka będzie 

decyzja Rady, zaproponowała w tym budżecie podwyżkę sądząc, że może będziemy chcieli. My wiemy, 

że na nieformalnym spotkaniu powiedzieliśmy jaka jest sytuacja, ale ponieważ – jak Pan Mecenas 
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powiedział – procedura uchwalania budżetu ruszyła, w związku z tym ta kwota jest tam ujęta, ale nikt 

nie mówił o żadnych podwyżkach. My wiemy, przyjmując ten budżet, że mamy kwotę 180.000zł 

pewnej rezerwy w wydatkach na działalność Rady, ale też wiemy, że będziemy chcieli ją przeznaczyć. 

Uważam, że powinniśmy się wykazać dużą roztropnością, żeby zastanowić się całą Radą, razem z 

Wójtem i Skarbnikiem na co te pieniądze mają iść, ale nie w takim trybie ad hoc, jak jest teraz, bo to 

rzeczywiście nie jest chyba sytuacja poważna z naszej strony, więc rzeczywiście wracam do tego 

wniosku formalnego, żeby zrobić przerwę, przedyskutować i wtedy będziemy wiedzieli jak do tematu 

podejść. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oczywiście jest taka możliwość, tym bardziej, że jeszcze budżet 

nie jest uchwalony. Będziemy go zmieniać wielokrotnie. Sesji stałych jest 10 przewidzianych, więc tyle 

będzie zmian. Drodzy Państwo, żeby nie było, że odbieram głos radnym, to jeszcze udzielę głosu Panu 

radnemu Jakubowi Fryzie. Proszę bardzo, Panie Jakubie. Potem poddam pod głosowanie wniosek o 

przerwę. 

 

- Radny Jakub Fryza: Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do Pana radcy prawnego. Z tej wypowiedzi 

wynikało, że tak naprawdę nie ma problemu na obecną chwilę zmiany tego planu budżetowego, przy 

założeniu, że nie zmienią się wpływy i wypływy z budżetu. Musi być zachowana ta stałość finansowa, 

niepowodująca żadnych dodatkowych minusów czy plusów. Musi zostać to zamknięte w tej kwocie, w 

jakiej jest. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: To też nie do końca tak, bo tutaj mamy do czynienia z przeniesieniem 

wydatków majątkowych i bieżących, więc w tym momencie burzy nam się cały układ budżetu, 

ponieważ wyliczenia chociażby rezerw budżetowych, opierają się też o wyłączenia dotyczące 

wydatków majątkowych, także tutaj jest sprawa dużo bardziej skomplikowana. Mamy zaopiniowany 

budżet pod kątem dochodów, wydatków majątkowych i bieżących. Oczywiście te zmiany, które RIO 

wskazuje są obligatoryjne do wprowadzenia i tutaj nie ma o czym mówić. Te zmiany, które ja 

zaproponowałam to też są przychody i wydatki – tutaj też finansujemy tą zmianę. Nie ma tutaj 

możliwości potem podejmowania innych zmian, zwłaszcza pomiędzy rodzajami wydatków i dochodów. 

Dziękuję.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Skarbnik. Czy Pan wnioskodawca jeszcze 

koniecznie? To naprawdę będzie ostatnia wypowiedź i poddam pod głosowanie wniosek Pani radnej 

Rzempały. Proszę, Panie radny. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja myślę, że zostało już tu tyle 

powiedziane i mieszkańcy, którzy oczekiwali takiego ruchu z mojej strony… Ja nie jestem tutaj 

merytorycznie znawcą w kwestii tego, czy mój wniosek został poprawnie skonstruowany, bo po prostu 

nie znam się na tym, mówiąc prostym językiem. Uważam, że żeby nie przedłużać, jeżeli jest to 

merytoryczny problem do wprowadzenia tego do naszych dzisiejszych obrad, mogę jak najbardziej 

wycofać wniosek i możemy iść dalej, żeby nie przedłużać i nie dyskutować w tym temacie, więc myślę, 

że to będzie dobre posunięcie. Tutaj dużo rzeczy zostało powiedzianych, że nie przewidujemy 

podwyżek. Wybrzmiało to dosyć jednoznacznie, także myślę, że osoby, które nas oglądają nie będą 

miały zastrzeżeń; widzą doskonale, że są problemy formalne do wprowadzenia tego typu zmiany, więc 

myślę, że jak najbardziej mogę wniosek wycofać i przejdziemy do dalszego procedowania, żeby nie 

przedłużać. Dziękuję. 
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- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie radny. Czyli rozumiem, że wniosek jest wycofany, 

ale ja bym podtrzymywał wniosek Pani radnej o krótką przerwę. Jeżeli Pani radna się wycofuje, to ja 

ogłoszę przerwę. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Rzeczywiście myślałam, że nie ma sensu, ale faktycznie 

biorąc pod uwagę to, że pracujemy już trochę, to może wszystkim nam przyda się chwila przerwy. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Poddaję pod głosowanie wniosek Pani radnej Agnieszki Rzempały-

Chmielewskiej, dotyczący przerwy w obradach. Kto jest za wnioskiem Pani radnej Agnieszki Rzempały-

Chmielewskiej – proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  11 
Głosów „przeciw” 2 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła wniosek radnej Agnieszki Rzempała-Chmielewskiej o przerwę w 
obradach XLIV sesji Rady Gminy Gniezno.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Wniosek przeszedł – 11 osób za, 2 są przeciw. Dziękuję bardzo. 

Kwadrans przerwy, spotykamy się za 15 minut. 

 

Przerwa w obradach XLIV sesji Rady Gminy Gniezno od godz. 14.34 do godz. 14.56.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Wznawiam obrady po krótkiej przerwie. Przypominam, że trwa 

XLIV sesja Rady Gminy Gniezno. Drodzy Państwo, procedujemy punkt 4 d) – zajmujemy się uchwałą 

budżetową na 2022 rok. Przed przerwą zajmowaliśmy się wnioskiem Pana radnego Patryka 

Dobrzyńskiego o przeniesienie pewnej kwoty z jednego rozdziału do drugiego. Przed przerwą Pan 

radny wspomniał, że wycofuje wniosek. Jeszcze dopytam czy temat aktualny, żebyśmy mogli dalej 

podjąć kroki. Proszę bardzo, Panie radny. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Tak, temat aktualny. Wycofuję wniosek w związku z merytorycznymi 

uwagami i informacją, że nie można tego dokonać, także dziękuję za wszelkie wyjaśnienie wątpliwości 

i wniosek mój wycofuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie radny. Wniosek jest wycofany, czyli nie będziemy 

go poddawać pod głosowanie. Oddaję głos Pani Skarbnik, proszę bardzo. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Panie Przewodniczący, dziękuję. Już jesteśmy po tym etapie przedstawienia 

budżetu. Jeśli Państwo macie pytania to chętnie odpowiem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Drodzy Państwo, ja jeszcze skorzystam i przedstawię krótko opinię 

RIO ws. projektu uchwały budżetowej. 

Projekt uchwały budżetowej otrzymali Państwo radni 15 listopada i tego samego dnia był wysłany do 

RIO. Czekaliśmy dość długo na opinię RIO. Opinia wpłynęła do Biura Rady 10 grudnia. Ja tylko odczytam 

krótko początek, chyba że Państwo będą oczekiwali, to mogę całość. 

To jest uchwała RIO nr SO-18/0952/185/2021 składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 grudnia 

2021r. ws. wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na 2022 rok. 
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Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 16/2021 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 

1 kwietnia 2021r. ze zmianami w osobach: 

Przewodnicząca: Katarzyna Kosmowska 

Członkowie: Małgorzata Bękała i Michał Suchanek, 

działając na podstawie art. 13 pkt. 3 art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 2137) w związku z artykułem 238 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami) 

wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniezno projekcie uchwały ws. uchwały budżetowej na 

2022 rok, opinię pozytywną z uwagami zawartymi w pkt. 1 ust. 1 oraz pkt. 4 uzasadnienia. 

Wszyscy z Państwa radnych otrzymali tą opinię na skrzynki mailowe, więc się Państwo zapoznali. 

Uznaję, że nie ma konieczności czytać uzasadnienia. Istotne jest dla nas, że opinia jest pozytywna. Były 

drobne błędy, one zawsze są, bo to jest zbyt skomplikowany dokument, żeby drobnych pomyłek nie 

było. To tyle odnośnie opinii RIO. Korzystając, że jestem przy głosie, chciałbym dopytać jaka była opinia 

właściwej Komisji. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący Komisji. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na temat 

przyszłorocznego budżetu była pozytywna. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Jeżeli chodzi o opinię RIO, dostaliście Państwo informację poprzez Biuro Rady 

o zmianach dot. uwag zawartych w punkcie 1,4 opinii RIO, także to tyle, dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dyskusja trwa, proszę o zadawanie pytań. Pani Przewodnicząca 

Kamila Butrymowicz, proszę bardzo. 

 

- Radna Kamila Butrymowicz: Dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałam tylko powiedzieć, że cieszę się, 

że nie mamy deficytu - mamy nadwyżkę, to jest bardzo ważne. Wydatki majątkowe są zaplanowane 

wg mnie w sposób racjonalny. Teraz otrzymamy te promesy itd., więc w sumie okazuje się, że będziemy 

mogli zrobić w przyszłym roku więcej niż myśleliśmy,  

Osobiście trochę mnie martwi temat Krzyszczewa, ale wierzę, że po prostu gdzieś te pieniądze uda się 

pozyskać, bo ta droga naprawdę jest w fatalnym stanie. To Krzyszczewo to jest naprawdę taką kulą u 

nogi aktualnie na terenie tamtej części gminy. Również bardzo się cieszę, że została ujęta przebudowa 

drogi gminnej w m. Pyszczyn wraz ze ścieżką pieszo-rowerową – to jest tylko projekt oczywiście, nie 

budowa, ale to jest jakiś zalążek, który spowoduje, że w przyszłości może zostanie wykonana ta droga 

w całości razem z Krzyszczewem, czyli byłby cały ten odcinek do Gniezna doprowadzony. Budżet 

ogólnie, szczerze mówiąc, jest dosyć rozsądny. Dziękuję.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Państwo radni, proszę o zadawanie pytań. Ja 

może dopytam o opinię Komisji Rewizyjnej. Pani Przewodnicząca Agata Górna. 

 

- Radna Agata Górna: Komisja Rewizyjna po raz kolejny na ostatnim posiedzeniu także analizowała 

budżet, który wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo , jeżeli Państwo nie mają pytań 

to będę zamykał ten punkt i powoli będę poddawał pod głosowanie autopoprawkę i potem uchwałę. 

W takim razie poddaję pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały ws. uchwały budżetowej 
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na 2022 rok. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki – proszę o podniesienie ręki i 

oddanie głosu. Kto jest przeciwny? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej 
na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, autopoprawka przeszła jednogłośnie – 13 osób 

obecnych poparło. 

Teraz poddaję pod głosowanie projekt uchwały ws. uchwały budżetowej na 2022 rok. Kto z Pań i Panów 

radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu.  

Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 osób 

obecnych na sali poparło projekt. Dziękuję bardzo. 

Teraz przechodzimy do drugiego elementu budżetu – do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gniezno. 

 

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Proszę bardzo, Pani Skarbnik. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Uchwała ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Gniezno została 

również omówiona na pracach Komisji Rady Gminy Gniezno. Ja omówię już uchwałę po autopoprawce. 

Tak jak poprzednio, nie miałam okazji Państwu przedstawić autopoprawki osobiście, ale zostały też 

wysłane materiały, w których opisuję jakie zmiany są po autopoprawce w uchwale. 

Uchwała Rady Gminy Gniezno ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniezno obejmującą dochody i wydatki bieżące, 

dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania 

deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie 

z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia 

przyjętych wartości. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych na lata 2022 – 2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 10 grudnia otrzymaliśmy opinię 

RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno na lata 2020-2030. Otrzymali Państwo 
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również tą opinię na maila. Ja nie będę jej czytał. Pozwolę sobie przytoczyć, że opinia również jest 

pozytywna, z uwagą zawartą w pkt. 3 uzasadnienia. Jeszcze korzystając, chciałem dopytać Pana 

Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jaka była opinia Komisji. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo radni, opinia Komisji Finansów i 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego była pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję, proszę o 

zadawanie pytań dot. projektu uchwały. Czy Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej chciałaby głos 

zabrać? Proszę bardzo – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Agata Górna. 

 

- Radna Agata Górna: Opinia Komisji Rewizyjnej w tym temacie także była pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeżeli nie ma pytań, a nikt z 

Państwa nie zgłasza, to zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie – na początku autopoprawkę do 

projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. Kto z Pań i Panów 

radnych jest za przyjęciem autopoprawki – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest 

przeciwny? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – 

13 osób za. 

Teraz przechodzimy do głosowania właściwej uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gniezno. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – proszę o 

podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  13 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/344/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo za głosowanie, uchwała również została podjęta 

jednogłośnie – 13 osób obecnych na sali poparło projekt. Dziękuję Państwu za głosowanie. Gratuluję 

Pani Skarbnik, gratuluję Pani Wójt. 

Drodzy Państwo, uchwaliliśmy dokumenty, na których będziemy pracować przez cały najbliższy rok – 

na 10 sesjach, które będziemy zgodnie z planem zwoływać lub na sesjach nadzwyczajnych, które będą 

się pojawiały w razie potrzeby. Budżet faktycznie uchwalony w trudnych, nieprzewidywalnych czasach. 

Nie wiemy co się będzie działo z Polskim Ładem. Myślę, że będzie zmieniany w trakcie roku na pewno. 

Skoro był przyjęty w trybie błyskawicznym w listopadzie to myślę, że nie ma problemu, żeby go 
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korygować na bieżąco, więc będzie to ciężki rok, tak myślę. Obyśmy za rok o tej porze fajnie pomyśleli, 

że udało się wiele tematów z tego budżetu wykonać. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję za głosowanie i 

przechodzimy do kolejnego punktu. Zamykam punkt 5 e) i przechodzimy do punkt 5 f) – uchwała ws. 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

 

f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

– Panu Mariuszowi Jopie. 

 

- Kierownik Mariusz Jopa: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, chciałbym również przedstawić 

autopoprawkę do tej uchwały. Po ostatnim posiedzeniu Komisji, na którym była szczegółowo 

omawiana, wkradł się malutki błąd w załącznik do uchwały. Najpierw może przedstawię autopoprawkę 

do tej uchwały. 

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

W załączniku nr 1 do uchwały, rozdział 1, ust. 2, pkt. 1 w tej chwili jest: 

1. Koordynowanie działań dot. pomocy ofiarom poprzez współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, 

Policją, służbą zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi, realizującymi programy 

przeciwdziałania przemocy domowej. 

Winno być: 

1: Koordynowanie działań dot. pomocy ofiarom poprzez współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, 

Policją, podstawową opieką zdrowotną, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi, realizującymi 

programy przeciwdziałania przemocy domowej. 

Zamiana tylko dotyczy tego słowa, które wcześniej było określone jako „służba zdrowia”. W treści 

załącznika do niniejszej uchwały będzie zamiana tego słowa na „podstawową opiekę zdrowotną”, bo 

podczas ostatniego posiedzenia Komisji była taka uwaga i tą poprawkę tutaj chcielibyśmy przyjąć. 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Kierowniku. Otwieram dyskusję nad projektem 

uchwały, proszę o zadawanie pytań. Informuję Państwa, że w tym momencie obrady opuściła Pani 

radna Kamila Butrymowicz, także będziemy obradować w gronie 12-osobowym. Póki co kworum jest 

zachowane, czyli możemy uchwały podejmować. Chciałem dopytać Pana Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej jaka była opinia o projekcie uchwały. Proszę bardzo, 

udzielam głosu. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej była w tym 

zakresie pozytywna. Jakiejś szczególnej dyskusji w tym temacie nie było. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo do projektu uchwały, do 

autopoprawki nie mają pytań, to zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie autopoprawkę do 

projektu uchwały ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Kto z Pań i Panów radnych jest za 

przyjęciem autopoprawki – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się 

wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 
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Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Autopoprawka została podjęta jednogłośnie – 12 osób obecnych 

na sali poparło autopoprawkę. 

Teraz przechodzimy do głosowania właściwej uchwały łącznie z autopoprawką. Poddaję pod 

głosowanie uchwałę ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Kto z Pań i Panów radnych jest za 

przyjęciem projektu uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się 

wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12BŁŁ 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję za głosowanie, uchwała została podjęta jednogłośnie – 

12 osób obecnych było za. 

Przechodzimy do kolejnego projektu – punkt 4 g) – uchwała ws. uchwalenia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028. 

 

g) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Kierownikowi – Panu Mariuszowi Jopie. 

 

- Kierownik Mariusz Jopa: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, tutaj ta Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych była na poprzedniej sesji przedstawiana przez firmę opracowującą ten 

dokument. Państwo radni zgłaszaliście tutaj swoje uwagi do tego dokumentu, które tutaj zostały 

wychwycone i wszystkie te błędy zostały poprawione. Znalazły się tam dokładne informacje o 

stowarzyszeniach, doszła też informacja o wszelkich Kołach Gospodyń Wiejskich; o OSP, które działają 

w naszej gminie i dodatkowo jeszcze tutaj zostały skorygowane te mocne i słabe strony w analizie 

SWOT – tutaj się trochę wykluczana mocna i słaba strona. Dostęp do opieki zdrowotnej został 

wykreślony z mocnej strony gminy, a pojawił się tylko jako słaba strona gminy. Podczas dokładnego 

omawiania projektu tej uchwały na Komisji, również został tutaj zgłoszony przez Przewodniczącego 

Komisji Oświaty błąd, który się wkradł podczas opracowywania dokumentu, dlatego chciałbym też 

zgłosić autopoprawkę. Dokument był opracowywany na podstawie Raportu o stanie Gminy z ubiegłego 

roku, a międzyczasie zmieniło się, jeśli chodzi o infrastrukturę społeczną, nazewnictwo naszych szkół – 

została zlikwidowana filialna szkoła podstawowa w Oborze, a w to miejsce powstało przedszkole w 

Oborze. Chciałbym odczytać treść tej autopoprawki, żeby skorygować właśnie ten błąd. 

W załączniku nr 1 do uchwały, na str. 6 jest: 
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„Infrastruktura społeczna – na terenie gminy istnieje rozwinięta sieć placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest gmina. Pod względem zapewnienia dostępu do edukacji, gmina 

zaspokaja potrzeby mieszkańców. Na terenie Gminy Gniezno funkcjonują: 

- Zespół Szkół im. Ks. J. Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych; 

- filialna Szkoła Podstawowa w Mnichowie; 

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Zdziechowie; 

- filialna Szkoła Podstawowa w Oborze; 

- filialna Szkoła Podstawowa w Modliszewku; 

- Zespół Szkół w Jankowie Dolnym; 

- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie; 

- Zespół Przedszkoli w Zdziechowie; 

- Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie; 

- Przedszkole w Pyszczynie.” 

Po poprawce winno być: 

„Infrastruktura społeczna - na terenie gminy istnieje rozwinięta sieć placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest gmina. Pod względem zapewnienia dostępu do edukacji, gmina 

zaspokaja potrzeby mieszkańców. Na terenie Gminy Gniezno funkcjonują: 

- Zespół Szkół im. Ks. J. Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych; 

- filialna Szkoła Podstawowa w Mnichowie; 

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Zdziechowie; 

- filialna Szkoła Podstawowa w Modliszewku; 

- Zespół Szkół w Jankowie Dolnym; 

- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie; 

- Zespół Przedszkoli w Zdziechowie, w skład którego wchodzą: przedszkole w Zdziechowie, przedszkole 

w Pyszczynie, przedszkole w Oborze.”.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Kierowniku. Otwieram dyskusję nad projektem 

powyższej uchwały. Proszę bardzo, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej – jaka była opinia Komisji? 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Opinia o projekcie była pozytywna. Pan Kierownik Jopa przedstawił 

wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone na poprzedniej sesji. Po uzyskaniu od radnych informacji czy 

zapoznali się z projektem; po uzyskaniu pozytywnej opinii głosowaliśmy i wszyscy byli za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Przewodniczący. Państwo radni do projektu 

uchwały mają pytania? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie 

autopoprawkę do projektu uchwały ws. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Gniezno na lata 2021-2028, którą przedstawił Pan Kierownik. Kto z Pań i Panów radnych jest za 

przyjęciem autopoprawki – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się 

wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028 
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- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję za głosowanie. Na 12 osób obecnych na sali, 12 osób 

poparło autopoprawkę. 

Teraz poddaję pod głosowanie uchwałę ws. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu 

uchwały – proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie. 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 osób 

obecnych było za. Dziękuję, Panie Kierowniku, za przedstawienie tych dwóch uchwał. 

Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Teraz właściwie zostało 6 uchwał dot. planów 

pracy Rady i Komisji. Na końcu jest ta uchwała, którą wstawiliśmy na wniosek Pani Wójt do porządku. 

Kolejny punkt 4 h) – uchwała ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. 

 

h) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Drodzy Państwo, przewidziałem w tej uchwale na sztywno 10 sesji 

zwołanych raz w miesiącu. Wszystkie są w ostatni czwartek miesiąca, tak jak dotychczas, tylko sesja za 

rok o tej porze też będzie zwołana przed świętami – to wypadnie wtedy w środę 21 grudnia. Tematyka 

jest podobna, jest wypadkową tego co się działo przez minione 3 lata. Jeżeli coś będzie pilnego to 

możemy to na bieżąco wstawiać, korygować. Jak będą sesje zwołane na wniosek przynajmniej czterech 

radnych lub na wniosek Wójta, to też będziemy się spotykać w trybie nadzwyczajnym lub zwykłym.  

Jeżeli są pytania to odpowiem, a jeżeli pytań nie będzie to poddam pod głosowanie tą uchwałę.  

Pytań nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie uchwałę ws. zatwierdzenia planu pracy Rady 

Gminy Gniezno na 2022 rok. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – proszę o 

podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwalę nr XLIV/347/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

  

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 osób 

obecnych poparło projekt. 

Przechodzimy do kolejnego punktu - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gniezno na 2022 rok. 

 

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 
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- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Przewodniczącej Komisji – Pani radnej Agacie Górnej. 

 

- Radna Agata Górna: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja na początku, przedstawiając tą uchwałę, 

chciałabym bardzo podziękować wszystkim Państwu radnym, ponieważ ten plan pracy, który został 

Wam przedstawiony, jest wynikiem współpracy wszystkich Państwa. W ciągu roku na bieżąco 

zgłaszaliście mi tematy, którymi chcielibyście, aby Komisja Rewizyjna się zajęła. Sama ze swojej strony 

dwu lub trzykrotnie za pośrednictwem Biura Rady także informowałam Państwa radnych o tym, iż w 

ciągu roku możecie mi takie tematy zgłaszać. One też znalazły się w planie pracy na rok przyszły.  

Ponadto chciałam powiedzieć, że wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali plan 

pracy na ostatnim posiedzeniu Komisji. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Przewodnicząca. Czy Państwo radni mają pytania 

do tego projektu? Nie ma pytań. Ja tylko wspomnę, że w pkt. 1 w przedmiocie działań się wkradł błąd 

edytorski – litera „O”. To po prostu jest błąd, tego nie będzie. Jeżeli nie ma pytań, to poddaję projekt 

uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok pod 

głosowanie. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – proszę o podniesienie 

ręki i zagłosowanie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 

Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 

 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 osób 

obecnych poparło projekt. 

Przechodzimy do kolejnego projektu – uchwała ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. 

 

j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy 
Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Panu Przewodniczącemu – Patrykowi 

Dobrzyńskiemu, proszę bardzo. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Szanowni Państwo, projekt uchwały został przedstawiony i zaopiniowany 

podczas wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

Również znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji i można się z nim zapoznać. Dziękuję.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Przewodniczący. Tutaj również błąd się wkradł w 

takim samym tytule. Głosujemy oczywiście bez tego, to jest do skorygowania. Czy są pytania do Pana 

Przewodniczącego? Nie ma pytań, w takim razie zamykam dyskusję nad tym punktem i poddaję pod 

głosowanie uchwałę ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały – proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie. Kto się wstrzymał? 
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Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/349/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy 
Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 osób 

obecnych poparło projekt. 

Kolejny projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska 

i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. 

 

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 
Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Pani Przewodniczącej – Marii Brykczyńskiej. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Program na przyszły rok został zatwierdzony. Opinia była pozytywna. Nie 

wniesiono żadnych uwag, także to tyle. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Pytań nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie 

projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/350/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 
Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 osób za. 

Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. 

 

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy 
Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Przewodniczącemu – Marianowi Kaźmierczakowi. 

Proszę, Panie Przewodniczący. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej zajmowała się zatwierdzeniem planu pracy na 

posiedzeniu w dniu 14 grudnia bieżącego roku. Na poprzedniej sesji uzgodniliśmy, że do dnia 1 grudnia 
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radni mają złożyć swoje propozycje, które umieszczę w planie pracy. Poza radną Pajkert nikt z tej okazji 

nie skorzystał. Żadnych uwag przed Komisją nie wniesiono, zatem projekt został opublikowany w tej 

formie, w jakiej przygotowałem go zgodnie z sugestiami złożonymi albo niezłożonymi, bo jeżeli nikt nie 

zgłosił uwag to rozumiem, że jest wszystko ok. W czasie Komisji wywiązała się dyskusja, w efekcie której 

zaproponowano, żeby 2 zadania zostały przeniesione w czasie na inny termin. Rozmawiałem przed 

posiedzeniem z Panem Mecenasem czy jest potrzeba wprowadzenia autopoprawki ze względu na to, 

że mamy różnicę w stosunku do tego, co było opublikowane. Zdaniem Pana Mecenasa nie ma takiej 

potrzeby i plan pracy możemy przyjąć w tej formie, w jakiej był opublikowany, natomiast w planie 

wykonawczym na bieżąco wszelkie zmiany można wprowadzać. Istotne jest, żeby znalazło to swoje 

odzwierciedlenie w sprawozdaniu z działalności Komisji, które będziemy składać na koniec roku – stąd 

wnioskuję o przyjęcie planu pracy w tej formie, w jakiej był opublikowany na stronie Urzędu Gminy, a 

ewentualnych zmian będziemy dokonywać na bieżąco, zgodnie z tym, co Pan Mecenas powiedział. 

Dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy Państwo radni mają do tego 

projektu jakieś pytania? Pytań nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały ws. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno 

na 2022 rok. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – proszę o podniesienie 

ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/351/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy 
Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 osób 

obecnych poparło ten projekt. Dziękuję Państwu za głosowanie. 

Przechodzimy do kolejnego projektu – uchwała ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. 

 

m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Panu Przewodniczącemu Komisji – Jakubowi Fryzie. 

 

- Radny Jakub Fryza: Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, przedłożony plan jest efektem tego, że 

od wielu lat Komisja, będąc stałą komisją, działa i tak doraźnie w zakresie tego jak wpływają 

dokumenty. Nie ma możliwości zaplanowania jakichkolwiek działań w tym zakresie, dlatego że 

niemożliwym jest przewidzenie tego, czy mieszkańcy naszej gminy będą składali jakieś wnioski, skargi 

czy petycje. W związku z powyższym ten plan wygląda tak samo, jak co roku. Złożyłem go, widniał 

również na stronie i nikt uwag nie zgłaszał. Nie był opiniowany, dlatego że w mojej ocenie nie wymaga 

takiej opinii, dlatego że charakter i okoliczności powodują to, że tu się nic nie zmienia.  

Jest to stałe, niezmienne i uwarunkowane tylko i wyłącznie dokumentami ewentualnie wpływającymi 

w ciągu roku. 

 



35 
 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy Państwo radni mają pytania 

do projektu uchwały? Nie ma, w takim razie poddaję pod głosowanie uchwałę ws. zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. Kto z Pań i Panów radnych 

jest za przyjęciem uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się 

wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/352/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję za głosowanie, uchwała została podjęta jednogłośnie – 

12 radnych obecnych poparło ten projekt. 

Teraz przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszej sesji; do ostatniego projektu uchwały, który się 

pojawił na wniosek Wójta Gminy Gniezno – Pani Marii Suplickiej. Jest to projekt uchwały ws. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa letniskowego w Lubochni. 

 

n) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów budownictwa letniskowego w Lubochni 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Proszę, Pani Wójt. Kto przedstawi projekt? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Ja przedstawię. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, projekt uchwały ws. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa letniskowego w Lubochni. Projekt uchwały był kilka razy omawiany. Może tylko powiem, 

że tutaj działamy dosyć szybko w odpowiedzi na prośbę przedsiębiorcy, który nosi się z zamiarami 

rozbudowy swojej działalności i zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w uchwale - Państwo też 

mieliście okazję bezpośrednio rozmawiać z samym zainteresowanym, tak więc uchwała jest w pełni 

zasadna i proszę o procedowanie. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Uchwała pojawiła się na ostatnim wspólnym 

posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Gospodarki Rolnej. Panie Przewodniczący Dobrzyński, czy 

może Pan kilka słów powiedzieć? Czy była opiniowana ta uchwała? Proszę bardzo, Panie 

Przewodniczący. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Nie opiniowaliśmy samej uchwały, ponieważ nie była ona jako projekt 

uchwały przedstawiona w porządku obrad. Opiniowana była tylko kwestia zasadności wprowadzenia 

powyższej uchwały, wniosek o zmianę miejscowego planu na najbliższej sesji, która ma miejsce dzisiaj. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Rozumiem. Jest zgłoszenie – Pani radna Agnieszka Rzempała-

Chmielewska, proszę bardzo. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja może nie konkretnie do tej uchwały, ale ogólnie chciałam 

zapytać: jaki jest obecnie czas oczekiwania od wpłynięcia wniosku na zmianę planu zagospodarowania 
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przestrzennego w gminie? Ogólnie, jeżeli ktoś składa wniosek o zmianę, to jaki jest średni czas 

oczekiwania? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Trudno tutaj powiedzieć o jakimś sztywno przyjętym okresie oczekiwania, 

ponieważ każdy wniosek ma swoje indywidualne warunki, które należy uwzględnić. Są wnioski, które 

oczekują nawet kilkanaście lat na procedowanie i są wnioski, które w miarę szybko są procedowane ze 

względu na wskazane tutaj potrzeby przez samych wnioskodawców. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że 

mamy właściwie dwojakiego rodzaju wnioski, bo mamy wnioski o samo uchwalenie planów 

zagospodarowania przestrzennego i mamy wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania. 

Różnorodność zakresu jest dość duża i nie można powiedzieć, że mamy jakiś średni czas oczekiwania. 

Jeszcze ważnym elementem procedowania wniosków dot. planowania przestrzennego jest to, iż 

jesteśmy w trakcie aktualizacji studium uwarunkowań i polityki przestrzennej. Jest to dokument, który 

stanowi bazę do podejmowania dalszych uchwał w zakresie uchwalania planów zagospodarowania 

przestrzennego. Temat jest dość złożony, więc trudno jednoznacznie powiedzieć, że mamy średni czas 

oczekiwania. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Jakie kryteria są przyjmowane, jeśli chodzi o czas 

oczekiwania; że ktoś czeka kilkanaście lat, a ktoś czeka 4 miesiące? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że w miarę na bieżąco realizujemy wnioski, 

które wpływają w obecnej kadencji, natomiast mamy taki stan zastany, który tutaj dotyczy wniosków 

złożonych w latach 2007-2009. W tej chwili poddajemy wszystkie te wnioski weryfikacji i te procedury 

ewentualnego uchwalania ruszą – sukcesywnie będą się odbywać. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: A czy Pani Wójt mogłaby ewentualnie zaproponować jakiś 

termin, kiedy dostaniemy taką informację bieżącą dot. analizy tych wszystkich planów – kiedy wpłynęły 

i jakie są dalsze plany dot. odrzucenia bądź wprowadzenia? Jeżeli ktoś czeka za planem 12 lat to czy w 

ogóle ten wniosek jest aktualny? Mogło się dużo rzeczy wydarzyć od tego czasu. 

 

- Wójt Maria Suplicka: No właśnie to jest to istotne pytanie – czy wniosek z 2016 czy jeszcze 

wcześniejszy można uznać za aktualny, a takie właśnie są wnioski niektóre. Poddajemy to weryfikacji. 

Ja postaram się Państwu w I kwartale nowego roku przedstawić informację. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Ja zadałem to samo pytanie, Pani radna, na wspólnej komisji. 

Potwierdzam, że Pani Wójt powiedziała, że w I kwartale dokona przeglądu. Chciałem nadmienić, Pani 

Wójt, że jest ciągłość urzędu – czy Wójt jest prawy, lewy czy środkowy - zawsze jest ciągłość. Nie ma 

wniosków z tej kadencji; są wnioski, które są w rejestrze. Tych wniosków na tą chwilę jest ponad 160 i 

faktycznie byłoby wskazane dokonać przeglądu i nieistotne usunąć. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak, oczywiście ja tutaj potwierdzam co do ciągłości. Nie kwestionujemy tej 

przedmiotowości, ale chciałam tylko Państwu powiedzieć, że tu w kwestii planowania przestrzennego 

pewne prace wstrzymaliśmy ze względu na aktualizację studium uwarunkowań. Ta aktualizacja – tak 

jak powiedziałam – dokona się i to pozwoli na ruszenie pełną parą i rozpatrywanie tych spraw. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dla przypomnienia jeszcze Państwu wspomnę o tym, że ten plan, 

który będziemy teraz głosować – wniosek wpłynął w miesiącu czerwcu, stąd budził takie emocje, bo w 

trybie praktycznie błyskawicznym się pojawił, potem był zdjęty. Wielu mieszkańców, którzy spotykali 

się chociażby ze mną czy dzwonili, to wskazywali, że czekają dłużej. Mieszkańcy nie wiedzieli o tym 
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wniosku, ale chodzi o sam tryb załatwiania i o to, o co pytała radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska. 

Plany, drodzy Państwo, kosztują – każdy plan to jest pieniądz. To nie jest tak, że my możemy te plany 

uchwalać. Na to też trzeba przewidzieć pieniądze w budżecie i sfinansować poszczególne plany. Czy są 

jeszcze pytania, drodzy Państwo, do tego projektu? Jeżeli nie ma, to w takim razie zamykam dyskusję i 

poddaję pod głosowanie uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni. Kto z Pań i Panów 

radnych jest za przyjęciem uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciw? Kto 

się wstrzymał od głosowania? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  7 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 5 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLIV/353/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów budownictwa letniskowego w Lubochni 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta większością głosów – 7 

głosów za, 5 osób się wstrzymało. Dziękuję za głosowanie. Była to ostatnia uchwała w dniu dzisiejszym. 

Zamykam punkt 4 i przechodzimy do punktu 5 – „Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych”. 

 

5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Od ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2021r. 

wpłynęła jedna interpelacja w dniu 20 grudnia. Była to interpelacja radnej Agnieszki Rzempały-

Chmielewskiej ws. złożenia wniosku dot. budowy kanalizacji w m. Piekary w ramach II edycji naboru 

do rządowego funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych. Więcej interpelacji i zapytań 

nie było. Czy ktoś z Państwa chciałby może dzisiaj złożyć interpelację lub zapytanie? W takim razie 

zamykam punkt 5 i przechodzimy do punktu 6 – „Zapytania i wolne głosy”. 

 

6. Zapytania i wolne głosy 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Proszę bardzo, proszę o zadawanie pytań; o zgłaszanie istotnych 

problemów. Mam zgłoszenie - Pani radna Maria Brykczyńska, proszę bardzo. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Ja jeszcze tylko, Pani Wójt, chciałam się dopytać – opracowanie strategii w 

związku z rozbudową kanalizacji zostało przesunięte i chciałabym, żeby to usłyszeli też mieszkańcy. 

Kiedy będzie ostateczny termin realizacji opracowania? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji 

umowy. Dokumentacja faktyczna ma wpłynąć do końca roku, ale mamy jeszcze w planach - zgodnie z 

warunkami umowy - przedstawienie tej dokumentacji Państwu radnym. Taka prezentacja odbędzie się 

w miesiącu styczniu i wtedy będziemy mogli faktycznie mówić o zakończeniu, po dokonaniu tej 

prezentacji dla Państwa. 
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- Radna Maria Brykczyńska: Dlatego też się dopytuję, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne, bo bez 

tego dokumentu działamy praktycznie w ciemno, więc chcielibyśmy się dowiedzieć dokładnie gdzie i 

jak będzie realizowana strategia. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Z takim właśnie przesłaniem zlecaliśmy wykonanie tej dokumentacji, tej 

koncepcji, żebyśmy mieli podane kierunki rozpoczęcia czy kontynuacji dalszych inwestycji 

kanalizacyjnych. Myślę, że w styczniu to się dokona. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dziękuję. Jeszcze drugie pytanie w związku z przedszkolem w Szczytnikach 

Duchownych. Czy jakieś rozmowy były później?  

 

- Wójt Maria Suplicka: Nie, od momentu planowania budżetu i tych wniosków, które Państwo znacie, 

żadnych dodatkowych działań nie było prowadzonych. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: A jaka lokalizacja jest przewidywana? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Ja Państwu przesyłałam materiał w związku z planowaniem inwestycji w 

Szczytnikach i opowiadałam się wyraźnie w tym materiale za lokalizacją w Woli Skorzęckiej, na gruncie 

KOWR-u. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dobrze, dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani radna. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Pani 

Przewodnicząca Wioletta Nawrocka. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Dziękuję Panie Przewodniczący. Pani Wójt, pytałam ostatnio na sesji i na 

komisji – czy coś się zmieniło w rozmowach z MPK? To moje pytanie będzie co komisję i co sesję, Pani 

Wójt. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Otrzymaliśmy odpowiedź z MPK. Przypomnę tylko Państwu, że zgodnie z 

Państwa oczekiwaniem, aby zwrócić się o takich schemat finansowy i rzeczowy wprowadzenia kursów 

MPK na terenie Gminy Gniezno – otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Czy możemy prosić o przesłanie na maila do radnych? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Jak najbardziej, oczywiście. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Dobrze, dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Pani radna Maria Brykczyńska. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Jeszcze chciałam w takim razie dopytać – czy miasto, MPK jest 

zainteresowane, żeby objąć Gminę Gniezno komunikacją? 

 

- Wójt Maria Suplicka: MPK jest tutaj usługodawcą i jak każda firma, jest zainteresowane poszerzeniem 

kontraktu. My mamy kontrakt w tej chwili na mocny porozumienia, które wiele lat temu było zawarte 

z Gminą Gniezno i mamy trasy już funkcjonujące, obsługiwane przez MPK. Jak najbardziej jako 

usługodawca, MPK jest zainteresowane rozszerzeniem zakresu. 
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- Radna Maria Brykczyńska: Czyli objęciem całej gminy, tak jak mówiliśmy? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak – oczywiście za stosowne opłaty. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: A kiedy można się spodziewać konkretnej odpowiedzi i wyceny, jeżeli by 

byli zainteresowani? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Taką wycenę właśnie otrzymałam i otrzymacie Państwo informację. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń. 

 

10. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Drodzy Państwo, jest to ostatnia sesja w okresie świąteczno-

noworocznym i korzystając z okazji chciałbym Państwu radnym; Państwu, którzy są na sali; którzy nas 

oglądają, złożyć życzenia świąteczne. Zdrowych, spokojnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku w 

gronie rodzinnym; wyciszenia emocji, uspokojenia się, wyłączenia telewizora. Naszej społeczności 

gminnej, naszej gminie życzę dużych pieniędzy z Polskiego Ładu i z wszelkich innych możliwych źródeł, 

żebyśmy mogli się rozwijać szybciej. 

Drodzy Państwo, kolejna sesja zaplanowana jest na 27 stycznia 2022r. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, 

do zobaczenia w nowym roku. Dziękuję Państwu za udział. Do zobaczenia za rok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam obrady XLIV sesji Rady Gminy Gniezno. 

 

Obrady XLIV sesji Rady Gminy Gniezno zakończono o godz. 15.44. 

 

 

 

          Protokolant:           Obradom sesji przewodniczył: 

         Monika Salska         Mariusz Nawrocki 

Biuro Rady Gminy Gniezno     Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 

 


