
Projekt 
 

           Protokół Nr  X / 11 
          z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                     w dniu  3 czerwca  2011r. 
 
  
Godzina rozpoczęcia  obrad  13.00 
 
Ad.1 
               Otwarcia  X Sesji Rady Gminy dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczew-
ski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno 
Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela Cempel, starosta 
Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, senator Piotr Gruszczyński,  dyr.ZEAS Jarosław Wietrzyń-
ski, dyrektorzy Szkół Gminnych, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa, radca prawny urzędu Henryk 
Klich, sołtysi, radnych Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Jan Gorzelańczyk,Rafał Skweres, przedstawi-
ciele lokalnej prasy.   
Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr 1 do protokołu nieobecny  na posiedzeniu radny 
Wojciech Wilkosz. 
 
Ad. 2 
                 Porządek   obrad:  
1/.  Otwarcie  X  sesji Rady Gminy 
2/.  Przedstawienie porządku obrad. 
3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 
4./  Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy  
5/.  Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami.  
6/.  Informacja Przewodniczącego Rady o pracy rady między sesjami. 
7/.  Wystąpienie Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka  
8/.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
 a/. zmiany  budżetu na 2011 rok 
 b/. zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.   
 c/.zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-  
     Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako przedsiębiorstwa   
     wodociągowo-kanalizacyjnego. 
d/. zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i  
     Kanalizacji w Gnieźnie Sp.z o.o. jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
e/.zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i  
    Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w  
    miejscowościach Mączniki, Obórka i Zdziechowa. 
f/. zatwierdzenia taryf  za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w  
     Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego. 
g/. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w   
     Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
h/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 

Goślinowo – działka nr 116. 
i/. wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczytnikach 

Duchownych w trybie bezprzetargowym. 
j/. uchwała zmieniająca Statut Gminy Gniezno 
  
9/.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Gniezno. 
10/. Interpelacje i zapytania  radnych, wolne wnioski.  
11/. Odpowiedzi na zapytania  radnych. 
12/. Zakończenie obrad  X sesji Rady Gminy. 
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Wójt zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obraz głosowania uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – 
działka nr 116 , ponieważ komisje rady  miały zastrzeżenia.  Urbanista miał je wyjaśnić,  ale dzisiaj 
na sesji nie mógł być obecny. 
Przewodniczący Rady poprosił radę o wykreślenie tego projektu uchwały z porządku obrad i zarzą-
dził głosowanie porządku obrad bez tego projektu. 
Rada głosowała porządek obrad jednogłośnie.  
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski zaproponował przegłosowanie poszerzenia 
planu pracy komisji rewizyjnej na wniosek członka komisji radnego Kryściaka , który chce wprowa-
dzić kontrolę realizacji wniosków na plany zagospodarowania przestrzennego. Dalej zaproponował, 
że w bieżącym roku plan pracy komisji jest obłożony, dlatego można  przesunąć to na styczeń 2012 
roku i poprosił o przegłosowanie tej propozycji. 
Radny Henryk Kryściak powiedział, że nie wyraża zgody, ponieważ już w lutym komisja ten wnio-
sek głosowała i wprowadziła do planu kontroli na ten rok i do tej pory uwag nie było i uważa, że jest 
wystarczająco dużo czasu. 
Przewodniczący Rady zapytał gdzie odbyło się głosowanie, a radny Kryściak odpowiedział, że na 
sesji. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że na sesji nie było żadnego takiego głosowania, dalej powie-
dział, że jest wniosek i poddaje go pod głosowanie. Zapytał radnych kto jest za tym, aby rozszerzyć 
plan pracy komisji o wniosek radnego Kryściaka.  
Głosowanie:  za – 5 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 2 radnych 
Przewodniczący rady stwierdził, że wniosek upadł. 
 
Ad. 3 Powołanie komisji uchwał i wniosków 
 
Radni zgłosili trzech kandydatów : Radne Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską i radnego Piotra Sobań-
skiego. 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada głosowała jednogłośnie skład Komisji Uchwał i Wniosków. 
  
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z IX sesji 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt protokołu był na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny i Radni mogło się z nim zapoznać. Uwag nie było. Rada przyjęła protokół jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady  Marek Słomczewski powitał przybyłego Pana Starostę powiatu gnieźnień-
skiego Dariusza Pilaka i zaproponował, aby pkt. 7 z porządku obrad przesunąć do przodu i udzielił 
głosu Panu Staroście.  
 
Starosta powiatu powitał zebranych i podziękował za zaproszenie.  
Powiedział, że powiat stara się utrzymywać dobrą współpracę z wszystkimi gminami na trenie po-
wiatu z tego względu, że jest to wspólny interes. Wspomniał o akcji podtopień i powodzi, które mia-
ły miejsce wiosną tego roku również na terenie Gminy Gniezno. Skutki tych podtopień są na tyle 
trudne, że podjęto czynności wspólnie z Wójtem, aby zwrócić się do Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego, żeby w planach województwa znalazły się kwestie dot. regulacji ciągów wodnych. Sta-
rosta uzasadnił to twierdzeniem, że nie wszystkie ciągi wodne są w gestii wyłącznie samorządu 
powiatu czy gminy wszystkie ciągi rzeczne podlegają pod urząd marszałkowski. „Był problem z 
Mała Wełną i Wrześnicą. Cały czas jest tez problem z wsią Osiniec”. Starosta podziękował samorzą-
dowi gminnemu, za wieloletnia współpracę dot. projektu likwidacji wyrobów zawierających azbest. 
Środki, które zostały zadeklarowane od 2008 roku cały czas wzrastają. Nie wszystkie powiaty do 
tego programu przystąpiły. W 2008 roku dofinansowanie było w wysokości 5000 zł, w 2011 jest 
przeznaczone 25000. Jest to efekt dobrej współpracy z korzyścią dla wszystkich, którzy chcą złożyć 
wnioski. Gmina Gniezno otrzyma największe środki do wykorzystania, 
będzie to 78298 zł, pogratulował i podziękował Wójtowi, że powiat i gmina może w tym zakresie 
rozwijać się dalej. W 2010 roku z tego funduszu zostały wywiezione i zutylizowane ponad 64 tony  
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azbestu z Gminy Gniezno. Z budżetu starostwa jest również wspierane rolnictwo w zakresie dofi-
nansowania badań glebowych, badań opryskiwaczy, kół pszczelarskich. Starosta podziękował Gmi-
nie za uczestnictwo w konserwacji rowów melioracyjnych. Powiat gnieźnieński jest drugim w 
województwie, który dofinansowuje do wysokości 50 % konserwację owych rowów, wykonywa-
nych przez spółki wodne. Łączne w gminie Gniezno zostało  wyczyszczonych 5785 mb rowów na 
kwotę ponad 16.500 zł. 
 
Plany na rok 2011 jeśli chodzi o wykonawstwo. 
 - zmiana nakładki bitumicznej na drodze Obora – Obórka  następnie Mączniki- Zdziechowa 
i Świątniki – Modliszewo. 
 
Prace bieżące, które będziemy utrzymywać  jeśli chodzi o wykonanie coroczne to będą jeszcze re-
monty cząstkowe wszystkich dróg, które występują na terenie gminy według potrzeb,  
wycinka krzewów, prześwietlenie koron i wycinka drzew, malowanie pasów, regulacja i wymiana 
znaków według potrzeb, koszenie traw na poboczach , czyszczenie odwodnienia i zimowe utrzyma-
nie dróg.        
Jeżeli chodzi  o wnioskowane prace do wykonania które są to chce zasygnalizować przynajmniej 
kilka, na terenie Gminy bo są one ważne : 
- przebudowa drogi Gniezno-Orchoł – Strzyżewo Paczkowe. 
 
Następnie są złożone zapotrzebowania w miarę możliwości będziemy starać się realizować to czę-
ściowo jeżeli chodzi o chodniki  w Mnichowie, Zdziechowie, Goślinowie i Lubochni bo takie zosta-
ły zgłoszone. 
Nakładki bitumiczne jeśli chodzi o kierunki Modliszewko, Dębłowo,Piekary, Osiniec – Szczytniki 
Duchowne i Goślinowo. 
Jest jeszcze sprawa sygnalizacji świetlnych przy szkołach, potrzeb jest dużo, ale to należy  regulo-
wać  w porozumieniu z wójtem Gminy dotyczy to przejść dla pieszych przy szkołach w Zdziecho-
wie, Szczytnikach Duchownych i Mnichowie. Prace te będą wykonywane w miarę posiadanych 
środków po rozstrzygnięciach przetargowych będą oszczędności powiat chciał przymierzyć się w ten 
sposób, aby  realizować oświetlenia i chodniki, ale z uwagi na podtopienia, uszkodzenia dróg  
po zimie należało szybko naprawiać zniszczone drogi. Czynności, które wymagają dużych nakładów 
finansowych dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg będzie konsultował z Panem Wójtem w celu 
wspólnych działań. 
 
Następnie Starosta podziękował za wszystko co udało się zrealizować na wszystkich płaszczyznach. 
Podziękował również za obecność Pana Przewodniczącego Rady Marek Słomczewski na wydarze-
niach z zakresu kultury  zachowania miejsc pamięci, podziękował również za obecność Wójta na 
spotkaniu w Kobylnicy w sprawie utworzenia lądowiska ponieważ pójdzie za tym rozwój lokalny w 
postaci prosperity gospodarczej, wobec tego jest to istotna kwestia.   
Starosta poruszył sprawę uruchomienia szybkiej kolei na trasie Gniezno-Poznań. 
 
Przewodniczący Rady Marek Słomczewski zwrócił się do Pana Starosty o szybkie wykonanie chod-
nika w Lubochni przy drodze powiatowej, jeszcze w tej kadencji, aby mieszkańcy tej wsi mogli bez-
piecznie się poruszać. 
 
Radny Paweł Jesiołowski poruszył sprawę szybkiego założenia sygnalizacji świetlnej przy szkole w 
Mnichowie z uwagi na duży ruch samochodowy również  ciężarowy jest ograniczenie prędkości, ale 
kierowcy nie stosują się do znaków ograniczających prędkość. Można  rozważyć wykonanie pasa 
środkowego linii przerywanej w tej miejscowości. 
Pan Starosta powiedział, że przepisy prawa mówią, że na drodze, która ma poniżej 6 metrów szero-
kości jest zabronione malowanie linii przerywanej. 
Jeśli chodzi o samochody ciężarowe to z Gminy Trzemeszno wożony jest żwir na budowę drogi 
S – 5 w najbliższym czasie wicestarosta Pan Andrzejewski spotka się z firmą Draganos ponieważ  
jest realizowane porozumienie spisane z tą firmą nie można doprowadzić do degradacji całych dróg 
na terenie powiatu i gmin kosztem tej inwestycji. Nie jesteśmy przeciw tej  
 



      - 4 - 
inwestycji, ale jesteśmy za tym, aby wykonywać podpisane porozumienia, a mówią one, że stan 
dróg, który stanowi na dzień dzisiejszy zagrożenie dla mieszkańców i stwarza niebezpieczeństwo ma 
być na bieżąco etapami naprawiany. 
 
Radny Piotr Sobański zapytał o drogę Modliszewko-Dębłowo  kiedy będzie  realizowana nakładka. 
Starosta odpowiedział, że jest to we wnioskach prac do wykonania czyli z chwilą jak będą środki po 
przetargach  - nie wiadomo jakie one będą jeżeli wystarczy na pokrycie tych zadań, które wymienił  
wówczas będzie to etapami realizowane jeśli nie to w 2012 roku. 
 
Radny Bolesław Dziel zapytał, czy droga Gniezno-Orchoł-Strzyżewo Paczkowe  też będzie w przy-
szłości  robiona. 
Pan Starosta odpowiedział, że jest to przyjęte jak wystarczy  środków po przetargach będzie to wy-
konane jak najszybciej. 
 
Radny Marian Kaźmierczak powiedział  cyt.„mija 7 lat od oddania do użytku obwodnicy. istotne jest 
to, co stało się później i to, co stało się przedtem. Przedtem stało się to, że ciężarówki jeździły, bo 
budowano obwodnicę i niszczyły drogi gminne. Naprawy nikt nie zrobił, bo zapomniano, a gmina 
została z problemem. Drogi, po których miały poruszać się ciężarówki były wyznaczone, ale jeździły 
również po tych niewyznaczonych. Gmina dostała spadek - chodzi o drogę Gniezno-Trzemeszno 
przez Jankowo Dolne. Została ona w części przejęta również przez miasto Gniezno. Koszt utrzyma-
nia tej drogi zimą wynosi tyle, co utrzymanie pozostałych dróg gminnych. Drugi problem – gdy 
dzieje się cos na obwodnicy, a dzieję się często, wówczas ruch jest kierowany na starą drogę.”  
Radny w poprzednich dwóch kadencjach wnioskował do starosty Ostrowskiego, że można by zrobić 
zamianę. „Powiat posiada na terenie gminy określoną ilość dróg, do których trzeba dojechać przez 
drogi gminne. Droga w Lubochni jest powiatowa, ale aby do niej dojechać, trzeba przejechać przez 
drogę gminną. Zimą jest taka sytuacja, że jedzie pojazd do odśnieżania przez nieodśnieżoną drogę 
gminną, aby odśnieżyć drogę powiatową.” Radny dalej powiedział, że jest to kwestia zamiany. On 
sam i radni poprzednich kadencji, również byli za tym, aby droga, stanowiąca  zabezpieczenie dla 
drogi krajowej nie była droga gminną. Powinna to być droga powiatowa albo wojewódzka. Radny 
wnioskował do Starosty Ostrowsiego, który to przyjął, rozpatrzył i stwierdził, że jest za, nie zgadza 
się natomiast Rada. Radny zapytał, czy pan Starosta byłby skłonny zapytać radę czy byłaby za zmia-
ną. „Ta droga jest zabezpieczeniem drogi krajowej, ktoś  do góry się pomylił, jest to duży problem 
dla gminy. O wiele łatwiej by było, gdyby drogę w Lubochni odśnieżała ta sama firma, obsługująca 
wieś Szczytniki Duchowne. Drogi powiatowej na Lubochni jest więcej niż gminnej. Gdyby się zgo-
dził Pan Starosta, to myślę, że Wójt byłby w stanie oddać te 4 km z naszych kilometrów na Luboch-
ni” – dodał Radny, podkreślając, że to dobry interes.”  
 
Starosta zaznaczył, że w pełni podziela zdanie radnego, jeśli chodzi o sprawę odśnieżania. „Problem 
w Polsce polega na tym, że jest czterech zarządców dróg: generalna, wojewódzka, powiatowa i 
gminna. Aby firma, która wygrała przetarg mogła dojechać do dróg gminnych i je odśnieżyć, musi 
przejechać po drogach powiatu, ale tych odśnieżać nie może. Rozpisane przetargi mają swoją specy-
fikację. W przypadku kolizji, wypadku, kalectwa lub śmierci na tej drodze, jeżeli byłoby to udowod-
nione, że ten, który na tej drodze dokonał odśnieżenia, czego nie ma w przetargu, poruszał się po 
drodze bez wiedzy organu będzie do końca życia opłacał kalectwo człowieka. 
  
 W związku z tym, jeżeli firmy wygrały przetargi na drogi powiatowe  przejeżdżają przez drogi 
gminne, których nie odśnieżają. Procedury tego są okrutne w sensie czynności prawa.  
Powiatowi nie zależy na tym, aby na 630 km. dróg w mieście  utrzymywać 27 km. skoro w terenie 
jest 600 km. Dla powiatu lepsze są połączenia poza Gnieznem i prezydent ma wszystko co dotyczy 
Gniezna wtedy jest jedna zwarta infrastruktura 
Natomiast  póki co to przebrnięcie z tymi drogami nie jest takie łatwe.jest to duże utrudnienie dla 
wszystkich mieszkańców. Starosta powiedział cyt.„Jeżeli jeszcze do tej drogi powiat dołoży drugą to 
bieżcie”.     
Radny Kaźmierczak powiedział, że to jest w celu ułatwienia, aby nie trzeba było jeździć po drogach 
gminnych, aby dojechać do dróg powiatowych to zróbmy tę zamianę”  
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Sołtys z Dalek Pan Ryszard Majewski powiedział, że jak położono nowy dywanik asfaltowy na ulicy 
Mnichowskiej  kierowcy jeżdżą z większą prędkością stwarza to niebezpieczeństwo dla mieszkań-
ców szczególnie tych poruszających się pieszo i zapytał Starostę kiedy będzie wykonany chodnik 
przy ulicy Michowskiej było zapewnienie poprzedniego starosty, że chodnik  będzie wykonany.   
Dalej sołtys  poruszył temat strugi  Michowskiej do której podłączone są m.in.dzielnica miasta Skie-
reszewo, wieś Skiereszewo, os.Bajkowe, część wsi Dalki sprawa ta już trwa zbyt długo. 
Starosta poinformował, że zna temat odbyło się spotkanie w tej sprawie zna ustalenia, bez utrzymy-
wania stałego, porządkowania, oczyszczania za dwa lata będzie ten sam problem jeżeli każda ze 
stron odpowiedzialna za swój odcinek będzie to robiła to nie będzie problemu. 
Sołtys dalej powiedział, że będzie to trudne do zrealizowania ponieważ właściciele zabraniają wej-
ścia na grunt zaproponował, aby to skomunalizować. 
Starosta w tej sprawie dalej powiedział, że sołtys zna swoje środowisko i powinien  dotrzeć do tych  
mieszkańców. 
 
Następnie głos zabrał radny Henryk Kryściak, który powiedział, że starostwo wykonało w Szczytni-
kach drogę i chodnik na zakręcie gdzie dzieci chodzą do szkoły poprosił o wykonanie  poręczy mię-
dzy rowem, a chodnikiem w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci. 
 
Sołtys wsi Zdziechowa podziękował Panu Staroście i Radzie za wybudowanie odcinka chodnika od 
szkoły w kierunku Mącznik poprosił aby na wniosek mieszkańców wybudować II etap chodnika od 
szkoły  w kierunku  kościoła. 
Radny Powiatu Jan Gorzelańczyk podziękował Panu Staroście za to, że bierze pod uwagę wnioski 
radnych powiatowych m.in. budowę dróg we wsiach Goślinowo, Lubochnia ,Mnichowo, Zdziecho-
wa. 
 
Radny Jacek Szymański zapytał Starostę, czy starostwo mogło by wspomóc gminę w przygotowaniu 
plaż m.in. nad jeziorem Wierzbiczany jeszcze  przed  tym sezonem. 
 
Starosta odpowiedział, że Urząd Marszałkowski przyjął zadanie pt.”Pętla Wielkopolska„ 
m.in.Warta, połączenie jezior w Ślesinie, Kruszwica. Starostwo prubuje zrobić podobną pętlę na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w której udział by wzięły trzy gminy: Kłecko, Gniezno i  Miele-
szyn, gdzie biegnie Mała Wełna wpadająca również w jezioro wierzbiczańskie. Pozwoli to na wystą-
pienie o środki.   
Byłby to szlak turystyczny Małej Wełny, która łączy się z Notecią. 
Dalej Starosta powiedział, że chciałby w bliskim czasie spotkać się z Wójtami tych gmin. 
   
Radny Jacek Szymański powiedział, że chodzi o pomoc na nadchodzący sezon letni. 
Pan Starosta powiedział, że jeżeli jezioro nie ma prywatnego właściciela wówczas podlega pod Mar-
szałka Województwa.     
Senator Piotr Gruszczyński powiedział, aby w sprawie Pętli Wielkopolskiej  podejść w sposób pro-
fesjonalny będzie to szansa dla jeziora Wierzbiczańskiego temat ten był omawiany na komisji senac-
kiej d.s. dróg wodnych. W 2014 Urząd Marszałkowski uruchomi środki na program, który już 
funkcjonuje, ale Gniezno w tym programie nie było ujęte bo nikt wcześniej o to nie zabiegał. 
Będą spotkanie powiatowe i rozmowy, które pozwolą ustalić strategię, aby mówić w tej sprawie 
jednym głosem. Pętla  Wielkopolska północna już funkcjonuje została podzielona na trzy odcinki 
Gniezno ma możliwość dołączenia  się do czegoś co już funkcjonuje. 
 
Pan Starosta opuścił salę obrad i Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę  w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Ad.5 
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu między sesjami. 
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Radny Henryk Kryściak zapytał wójta, czy odpowiedział mieszkańcom, którzy złożyli petycję odno-
śnie likwidacji garbów oraz, czy zostały zakończone negocjacje odnośnie wykupu ziemi we wsi 
Wełnica i Midliszewko. 
W sprawie likwidacji garbów Wójt poinformował, że nie udzielił jeszcze odpowiedzi mieszkańcom. 
 
Wójt odpowiedział, że rzeczoznawca miał termin wyceny wartości dróg w Wełnicy do końca maja 
natomiast Modliszewko nie zostało jeszcze zlecone do rzeczoznawcy.      
Radny Marian Kaźmierczak zapytał jak zaawansowane są prace przy podłączeniu  wodociągu w 
Jankowie Dolnym – Wierzbiczany  
Wójt odpowiedział, że w obecnej chwili wykonywane są krótkie i tanie odcinki, natomiast dłuższe 
i droższe zostaną wykonane może w tym roku po przeprowadzonych  wszystkich przetargach jeśli 
będą oszczędności to następne odcinki będą realizowane. 
Więcej pytań do Wójta nie było. 
 
Ad.6 
 
Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie o pracy rady między sesjami. 
Radny Mariusz Nawrocki zapytał,  czy w okresie wakacyjnym przewodniczący przewiduje jakieś 
szkolenia dla radnych jeśli tak to za jaką kwotę i dokąd.  
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie miał czasu, aby się nad tym zastanawiać. 
Radny Jacek Szymański ponownie poprosił powołując się na zapisy w Statucie Gminy o zrobienie 
dokładnego planu sesji z datami. 
Przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła plan pracy w grudniu 2010r. i on obowiązuje. 
 
Radny Henryk Kryściak poruszył sprawę złożenia przez niego w dniu  4 kwietnia br.projektu uchwa-
ły do tej pory ten projekt nie trafił pod obrady rady,to jest niezgodne z ustawą o samorządzie gminy  
jeśli projekt był błędny to powinien go wezwać radca prawny i wytłumaczyć ponieważ radny na 
wszystkim się nie zna. 
Przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały jest niekompletny brak jest uzasadnienia. 
Radny Kryściak powiedział, że nikt go o tym nie poinformował.  
Przewodniczący rady powiedział, że właśnie go informuje. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwał 
 
Radny Piotr Sobański przeczytał projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2011r. 
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji według listy obecności jest 14 radnych nieobecny 
radny Wojciech Wilkosz. 
Przewodniczący rady udzielił głosu Panu senatorowi Piotrowi Gruszczyńskiemu, który powiedział, 
że w obecnej kadencji uczestniczył w sesjach prawie we wszystkich gminach pozwoliło to na zapo-
znanie się z problematyką. W gminie Gniezno, jest pierwszy raz ma możliwość przyjrzeć się  funk-
cjonowaniu nowej rady, której życzył mądrych decyzji służących mieszkańcom tej gminy. 
Złożył na ręce Wójta pismo w którym rada powiatu zwróciła się do niego z apelem dotyczącym pro-
blematyki rolnictwa jest odpowiedź ministra rolnictwa na ten apel dla zainteresowanych rolników 
ponieważ jest wiele odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które może będą poruszane podczas naszej 
prezydencji w Unii Europejskiej.    
Przewodniczący rady podziękował Panu senatorowi za przybycie.   
Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2011rok. 
Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.876.010,00 zł z tego: - na zadania inwestycyjne – 
1.380.700,00 zł w tym: 
- dotacja dla szpitala w Gnieźnie  100.000,00 zł 
- na zadania bieżące 495.310,00 zł. 
 
Zadania inwestycyjne: 
- zwiększono o kwotę 390.000,00 zł środki na budowę sieci wodociągowych, 
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- zwiększono o kwotę 855.700,00 zł środki na budowę dróg gminnych, które po zimie są bardzo 
zniszczone, 
- zwiększono o kwotę 20.000,00 zł środki na budowę oświetlenia ulicznego, 
- wprowadzono kwotę 15.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do budowy szkoły 
w Zdziechowie. 
 
Wydatki - zadania bieżące 
 
- kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w trakcie budowy 
sieci gazociągu, 
- 41.512,00 z przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 
- 6.000,00 zł zwiększono plan wydatków na utrzymanie domów komunalnych, 
- 31.200,00 zł zwiększono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzenne-
go, 
- 50.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek, 
- 59.3000,00 zł na uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego w Mnichowie, 
- 100.000,00 zł  dotacja dla szpitala w Gnieźnie na zakup sprzętu  
- 82.474,00 zł na opłacenie pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej, składki na ubez-
pieczenie zdrowotne/ zadania zlecone/, wypłata dodatków mieszkaniowych, 
- 60.244,00 zł na zakup energii elektrycznej i bieżąca konserwacja urządzeń energetycznych. 
Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są wolne środki w kwocie 1.165.000,00 zł oraz kredyt w 
kwocie 2.000.000,00 zł na budowę dróg gminnych. 
 
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej poinformował, że opinia komisji o projekcie 
uchwały jest pozytywna. 
  
Radny Henryk Kryściak zauważył, że na posiedzeniu komisji rewizyjnej Przewodniczący rady in-
formował że gmina zakupi sprzęt natomiast w projekcie uchwały jest dotacja do szpitala. 
Skarbnik odpowiedziała, że brak jest dokumentów ze Szpitala, Starostwa i ZOZ-u  na razie musi 
byto wprowadzone jest to jako dotacja. Jeżeli zostaną złożone dokumenty to nie będzie ujęte jako 
dotacje. 
Dalej radny zapytał, czy nie można poczekać jak będą wszystkie dokumenty. 
Skarbnik odpowiedziała, że to jest plan realizacja nastąpi jak będą wszystkie dokumenty jeżeli gmi-
na będzie dokonywać zakupu musi być przetarg to też trwa. 
Następnie radny zapytał które gminy i jaką kwotę przeznaczyły na ten cel. 
Skarbnik odpowiedziała, że informowała się w gminach Kiszkowo,Niechanowo i Mieleszyn te gmi-
ny posiadają ośrodki zdrowia na swoim terenie i tam przeznaczają środki. 
Inne okoliczne  gminy posiadają również na swoim terenie … i ich obowiązkiem jest ich utrzymy-
wanie.  
Natomiast gmina Gniezno nie posiada takiej przychodni wobec tego mieszkańcy korzystają z miej-
skiej służby zdrowia. 
Radny zapytał, czy to jest obowiązek, czy dobra wola.  
Skarbnik odpowiedziała, że z zadań samorządu wynika, że  utrzymanie służby zdrowia nie należy do 
zakresu obowiązków samorządu  jest to dobra wola rady czy przeznaczy na to środki. 
 
Głosowanie uchwały: 10 głosów za, 4 wstrzymujące się. 
 
- uchwała Nr 49/X/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
Pytań nie było 
Głosowanie uchwały 14 głosów za. 
 
 - uchwała Nr 50/X/2011 zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębior-

stwa Usługowo- Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako przed-
siębiorstwa   wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Pytań nie było. 
Głosowanie uchwały: 11 głosów za, 3 głosy wstrzymujące. 
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 - uchwała Nr 52/X/2011r.w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp.z o.o. jako przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego. 
Pytań nie było 
Głosowanie uchwały: 6 głosów za, przeciw 5, wstrzymujących się 3 – uchwała podjęta większoścą-
głosów. 
- uchwała Nr 51/X/2011r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i  
Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w  
miejscowościach Mączniki, Obórka i Zdziechowa. 
Przewodniczący Komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski poinformował,że odbyło się 
zebranie wiejskie w tej sprawie stawka 6,89 zł plus VAT jest wysoką ceną niektórych mieszkańców 
nie będzie stać na zapłacenie jest wniosek z zebrania: czy nie podejmując tej uchwały jest możliwość 
jakiegoś ruchu  przez wójta czy są możliwości pertraktacji z gminą Kłecko, czy te stawki są rzeczy-
wiste mieszkańcy Zdziechowy nie godzą się na tak wysokie stawki ponadto padł wniosek, że jeśli 
firma obsługująca sieć kanalizacyjną nie potrafi wytłumaczyć skąd bierze się cena stawki może nale-
ży zrobić przetarg na obsługę tej kanalizacji.  
Wójt odpowiedział, że uczestniczył w zebraniu w Zdziechowie sytuacja jest skomplikowana ponie-
waż na początku  urząd dopłacał do ścieków , ale rada zrezygnowała z dopłat. Obecna cena jest i tak 
niższa w stosunku do tych mieszkańców, którzy nie posiadają kanalizacji metr sześcienny wyworzo-
nych przez firmy usługowe kosztuje w granicach 11 zł. 
Właścicielem tej oczyszczalni jest gmina Kłecko  rzeczywisty koszt ścieków na terenie Zdziechowy 
wg.dyrektora wynosi ok.10 zł za m3  i różnicę firma dopłaca ze swoich zysków. 
Z gminą Kłecko negocjował dotychczasowy użytkownik czyli dyrektor Wodociągów i Kanalizacji i 
wynegocjował ok. 10% zniżkę. 
W sprawie zmiany operatora sieci wójt rozmawiał z kilkoma firmami, jeśli chodzi o Przedsiębbior-
stwo Kanalizacyjne obsługujące tą sieć to jest to jedna z najbardziej profesjonalnych firm,która może 
to wykonać ponieważ posiada profesjonalny sprzęt odpowiednią załogę, profesjonalne przygotowa-
nie w związku z tym  wykonują możliwie najtaniej. Sytuacja jest skomplikowana dlatego, że we 
własnych oczyszczalniach rzadko gdzie liczone są ścieki dopływające do oczyszczalni cena ścieków 
wynika ze zużytej wody  natomiast Gminy Kłecko nie interesuje ile zużywamy wody jest założony 
licznik przed oczyszczalnią  i to wszystko co wpłynie jest liczone do ceny ścieków i ta ilość powodu-
je koszt i cenę i dlatego jest problem. 
Radny Henryk Kryściak powiedział, że nie powinniśmy stwarzać precedensu  przewodniczący rady 
powiedział na posiedzeniu komisji , że czy rada uchwali stawki, czy nie to i tak będą one obowiązy-
wały. 
Przewodniczący rady powiedział, że zgodnie z prawem 40 dni od daty złożenia wniosku przez firmę 
rada ma na uchwalenie uchwały zatwierdzającej stawki jeśli tego nie zrobi po 30 dniach i tak stawka 
wchodzi w życie. 
 
Głosowanie uchwały: 
Za 6 głosów, przeciw 4, wstrzymujące 4 głosy. 
 
 - uchwała Nr  X/53/2011 w sprawie  zatwierdzenia taryf  za zbiorowe odprowadzanie ście-
ków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjnego  
Pytań nie było. 
Głosowanie uchwały: 9 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 5 radnych 
       
 - uchwała Nr X/54/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Pytań nie było. 
Głosowanie uchwały: za 8 głosów, przeciw 0 , wstrzymujące 6 głosów. 
        
 - uchwała Nr X/55/2011 - wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż nieruchomo-

ści położonej w Szczytnikach Duchownych w trybie bezprzetargowym. 
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Wójt uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że jest to działka znajdująca się w Szczytnikach 
Duchownych położona między pasem drogowym, a posesją Państwa Zbierańskich jest to wąski pas 
gruntu,  o który wystąpili  w celu zagospodarowania go uchwała jest przygotowana w celu sprzedaży  
bezprzetargowej jeśli rada wyrazi zgodę. 
Radny Nawrocki zapytał, czy będzie wycena. 
Wójt odpowiedział,że tak. 
 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
 - uchwała Nr X/56/2011 zmieniająca Statut Gminy Gniezno 
Przewodniczący  Rady powiedział, że po konsultacjach na komisji budżetowo-gospodarczej i komi-
sji rewizyjnej  radni opowiedzieli się za podjęciem tej uchwały, aby zadość uczynić prośbie pani 
prokurator rozszerzamy listę instytucji, których w trakcie opracowywania statutu nie było zezwalają-
ce na dostęp do informacji publicznej. 
Głosowanie uchwały: uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
Ad 9. 
Pracownik zajmujący się ochroną Środowiska w urzędzie gminy Pan Rafał Skweres powiedział,  
że zgodnie z art.14 ustawy o gospodarce odpadami Wójt co dwa lata przedstawia sprawozdanie z         
realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Na terenie Gminy Gniezno prowadzona jest selek-
tywna zbiórka odpadów komunalnych  szkło białe, kolorowe i tworzywa sztuczne. W roku 2010 
zebrano selektywnie odpadów około 63 ton.y.Wzrosła ilość odpadów zbieranych selektywnie mają 
na to wpływ trzy czynniki: wzrost mieszkańców gminy, wstawianie pojemników na selektywną 
zbiórkę, wzrost świadomości mieszkańców o potrzebie selekcji odpadów komunalnych. Pojemniki 
do selektywnej segregacji są już we wszystkich sołectwach  gminy.Na terenie Gminy zezwolenie na 
wywóz odpadów posiedają dwa przedsiębiorstwa  Firma Alkom i Urbis. 
Rada Gminy uchwaliła w 2006 roku Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy, 
który określa zasady przestrzegania utrzymania czystości i porządku , każdy właściciel nieruchomo-
ści powinien posiadać pojemnik do odpadów komunalnych, dla porównania w 2006 roku 60 % wła-
ścicieli posiadało umowę, obecnie jest to 90%. 
Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym prowadzi program likwidacja  wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Gniezno usunięto około 143 ton azbestu program nadal będzie realizowany  
ogłoszony jest nabór wniosków obecnie jest ich już około 40. 
W ubiegłym tygodniu na terenie Gminy od rolników przeprowadzono zbiórkę odpadów foliowych  
po kiszonkach, worki po nawozach firma transportowa wywiozła bezpłatnie 5 samochodów cięża-
rowych. Podziękował sołtysom z wsi Zdziechowa, Mnichowo, Dębówiec,Wola Skorzęcka ,którzy 
pomagali przy załadunku, udostępnili swoje posesje cała akcja została przeprowadzona bezpłatnie. 
Rada przyjęła jednogłośnie 13 radnych obecnych na sali Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami w Gminie Gniezno z dnia 30 marca 2011r.              
 
Ad.10 
           
Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk poinformowała, że w tym roku kończy się kadencja ławników z 
terenu Gminy należy wybrać nowych jest pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, który wy-
znacza, że z naszej Gminy ma być wybranych trzech ławników w tym jeden do orzekania w spra-
wach prawa pracy termin zgłaszania kandydatów mija 30 czerwca jest Rozporządzenie Ministra  
       
Sprawiedliwości, które szczegółowo określa co kandydat powinien dołączyć do zgłoszenia będzie to 
na stronie internetowej urzędu. Rada musi tych ławników zatwierdzić do końca października. 
        
Następnie Pani Sekretarz poinformowała, że Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przysłało zapro-
szenie , aby wytypować reprezentację z sołtysów, którzy wzięli by udział w XII Regionalnym Poje-
dynku  
   
Sportowców mieszkańców wsi i sołtysów, który w tym roku odbędzie się w dniu 26 czerwca  w Bie-
ganowie gm.Kołaczkowo k.Wrześni termin zgłoszeń upływa 21 czerwca br. 
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Radny Bolesław Dziel wnioskował o odnowienie Pomnika Pamięci w Jankowie Dolnym z uwagi na 
duże zniszczenie. 
Radny  Marian Kaźmierczak powiedział, że w ubiegłej kadencji po uporządkowaniu mogiły na 
cmentarzu w Strzyżewie Kościelnym miał być  odnowiony pomnik pamięci w Jankowie Dolnym. 
Dalej radny zauważył, że sytuacja jest lepsza niż 4 lata temu mniej jest śmieci leżących po rowach, 
ale w chwili rozpoczęcia sezonu letniego jest ich znacznie więcej. Podziękował Wójtowi za błyska-
wiczną reakcję Wójta w sprawie wyrwy jaka powstała podczas ulewy w drodze w Jankowie Dolnym 
jest to zabezpieczone, ale skuteczne byłoby założenie tam studzienki, rynienek, odprowadzenie po-
prosił wójta, aby w sposób skuteczny zaradzić ewentualnym rozmywaniu poboczy w następnych 
latach. 
 
Radny Mariusz Nawrocki wnioskował, aby zakupić do kilku wsi i ustawić pojemniki na makulaturę. 
przy głównych wyjazdach ze wsi. 
Rafał Skweres odpowiedział, że jeśli będą środki i rada je przeznaczy, ale w tym roku uzupełniono 
brakujące pojemniki  na kwotę 16 tys.zł. 
Wójt powiedział, że najpierw zostaną uzupełnione brakujące pojemniki na wsiach. 
Sołtys wsi Strzyżewo Kościelne Jacek Lewicki zapytał wójta kiedy zostaną usunięte uszkodzenia po 
zimie w drodze Strzyżewo Kościelne – Lulkowo. 
Wójt odpowiedział, że dokładnie nie odpowie co do dnia, ale na pewno w czerwcu. 
Dalej sołtys zapytał, czy nastąpiła jakaś awaria w oczyszczalni po ulewie. 
Wójt odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. 
Radny Mariusz Nawrocki zapytał wójta, czy jest w stanie podjąć rozmowy z firmą ENEA odnośnie 
negocjacji cen za energię kupowaną przez gminę roczny koszt to kwota około pół miliona złotych 
niektóre samorządy zaczynają negocjować i podpisują jedną główną umowę na pobór prądu. 
Wójt  powiedział, że może podjąć działania rozmawiał z niektórymi przedsiębiorcami, którzy podjęli 
takie działanie  i teoretycznie jest taniej ponieważ cena za prąd jest  niższa, ale w sumie koszty prze-
syłu odbywają się na tych samych licznikach, że sumując to po jakimś czasie wychodzi większa 
kwota niż dotychczasowe ceny . 
Radny Nawrocki powiedział, że są dwie sprawy: negocjacja ceny i zmiany możliwości operatora, 
aby to zrobić trzeba by było zakupić urządzenia pomiarowe dla całej Gminy. 
Wójt powiedział, że w sumie wychodzi drożej, ale negocjacje ceny to tak. 
Prywatne firmy przy zmianie operatora płaciły drożej. 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady Marek Słomczewski zamknął  X sesję 
rady . 
 
Godzina zakończenia obrad 16.10 
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 
   
 
       
        
 
           
  
    
              
    


