
  
 

           Protokół Nr XXIII / 12 
          z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                     w dniu 30.03.2012r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  12.00 

 
               Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: wójt 
Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela 
Cempel, dyr. ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy Szkół Gminnych, kierownik GOPS-u Mariusz 
Jopa, radni powiaty gnieźnieńskiego Jan Gorzelańczyk i Rafał Skweres, sołtysi. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu wszyscy radni obecni na posiedzeniu. 
  
Ad. 2 
                 Porządek obrad:  
 
1/.  Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy 
2/.  Przedstawienie porządku obrad. 
3/.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
4/.  Przyjęcie protokołu z XXII sesji rady  
5/.  Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
6/.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami.  
7/.  Dyskusja.    
8/.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
  a/. Zmian w budżecie na 2012 rok. 

b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
c/. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących 
fundusz sołecki 
d/. Przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Gniezna z przeznaczeniem na przełożenie kanału 
deszczowego zlokalizowanego na terenie Gminy Gniezno oraz zawarcia w tej mierze porozumienia 
pomiędzy Gminą Gniezno, a Miastem Gniezno.  
 e/. Skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 
Szczytniki Duchowne stanowiące własność Państwa Anny i Mariusza Kędzierskich  
f/. Skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 
Wełnica, stanowiącej własność Pana Mirosława Kurczycha 
g/. nadania nazwy ulicy we wsi Dalki 
h/. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi 
Lubochnia –działki nr 369 – 381 
i/. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Lubochnia –działka nr 15 oraz 35/8 
j/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego 
we wsi Lubochnia 
k/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Goślinowo – działka nr 206/8 
l/.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Jankowo Dolne na działce o nr.ewid.113/3 
m/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Osiniec – działka nr 92/3 
n/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Piekary dz.nr 129/12,129/14,129/15 
o/. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Skiereszewo – działki nr 80, 83 i 84 
p/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne – dz.nr 73/1,73/3,73/4 
r/.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  
z usługami we wsi Szczytniki Duchowne dz.nr 65/1,65/2,65/3, 65/4, 65/5 
s/.utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym 



t/. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniezno publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
określenia granic ich obwodów 
u/. Powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji 
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno. 
w/. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gniezno w 2012 roku. 

  9/. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011. 
10/. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2011. 
11/. Interpelacje i zapytania radnych.  
12/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
13/. Wolne wnioski i informacje. 
14/. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy.       
  
Ad.3   - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Radni podali następujących kandydatów: radną Edytę Żuchowską, radnego Pawła Jesiołowskiego oraz 
Piotra Sobańskiego.  
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada powołała skład komisji uchwał i wniosków jednogłośnie. 
 
Ad. 4  Przyjęcie protokołu z XXII sesji. 
  
Rada nie miała uwag do projektu protokołu.     
Protokół z XXII sesji został przyjęty następująco: 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 
 
Ad. 5   
Wójt przedstawił sprawozdanie o pracy urzędu między sesjami. 
Trwają prace związane z budową środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym, w dniu 21 lutego 
odbył się przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Skiereszewo  
i Skiereszewo os. Bajkowe, wpłynęło 9 ofert najkorzystniejsza od Przedsiębiorstwa WODKAN, za cenę 
1.464.872,00 zł termin realizacji do 30.09.2012r. prace rozpoczęto 27 marca. 
W dniu 19 marca odbył się przetarg na budowę Orlika, wpłynęło 16 ofert najtańszy wykonawca 
zaoferował nawierzchnię boisk niezgodną z wymogami jego oferta musiała być odrzucona. Następna  
w kolejności była oferta firmy Madro-Sport z Puszczykowa za cenę 1.028.313 zł. Termin realizacji 90 
dni od podpisania umowy. W dniu 21 marca odbył się przetarg na świadczenie usług równiarką, 
wpłynęły 4 oferty najkorzystniejsza formy Trans Englert z Łubowa - prace są już prowadzone. W dniu 
26 marca przeprowadzono dwa przetargi, jeden na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 
bitumicznych wpłynęło 5 ofert najkorzystniejsza była z firmy Hurt Bruk Losik z Modliszewka. Drugi 
przetarg był na dostawę materiałów na utwardzanie dróg gruntowych wpłynęło 6 ofert. Ze względu na 
to, że dwie oferty zawierały tą samą cenę zgodnie z prawem zamówień publicznych trzeba było wystąpić  
o złożenie dodatkowych ofert.    
Sołtys ze Szczytnik Duchownych, – na jakim etapie jest sygnalizacja świetlna w Szczytnikach 
Wójt – do końca maja powinna być wykonana dokumentacja. 
Radny Kryściak – na posiedzeniu komisji rewizyjnej wójt mówił, że będzie informacja o wnioskach na 
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich radnych. 
Wójt – informacja jest przygotowywana za ok.2 tygodnie będzie gotowa. 
 
Ad.6 
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy rady między sesjami. 
Odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady Gminy, na których omawiano m.in. projekty uchwał na 
sesję. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 
 
Radny Henryk Kryściak- prosi o przedstawienie informacji o dietach radnych w roku 2010, na jakie 
szkolenia w roku 2011 wydano 24 tysiące złotych, poprosił, aby materiały na sesję były dostarczane 
wcześniej. Kto uczestniczył w szkoleniu w Zakopanem i na jaki temat było to szkolenie, jaka cena. 



Przewodniczący odpowiedział na powyższe pytania- w szkoleniu uczestniczyli przewodniczący komisji 
rady Gminy, z tytułu udziału w szkoleniach radni płacą podatek. 
Na szkolenia wydano mniej niż było zaplanowane w budżecie, wszyscy radni nie mogli brać udziału  
w szkoleniach z uwagi na ograniczone środki finansowe. 
Pani Skarbnik wyjaśniła p. Kryściakowi, na czym polegała różnica w dietach radnych w latach 2010  
i 2011- różnica polegała na tym, iż w 2010 roku przeprowadzane były wybory do rady Gmin i diety były 
wypłacone do 10 listopada 2010 a za miesiąc grudzień wypłata była dokonana w roku 2011.  
 
Ad.7 i 8 – podjęcie uchwał. 
 
             - uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2012r. 
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Zmiana budżetu na 2012 rok– dochody zwiększono na podstawie 
uchwały Urzędu Miasta 370 tysięcy złotych na budowę kanału deszczowego w miejscowości Osiniec  
(na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Miasta) wprowadzono do budżetu na podstawie 
zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na budowę boiska Orlik 333 tysiące oraz środki  
z budżetu państwa też na budowę boiska Orlik w kwocie 333 tysiące złotych. O kwotę 12.300 złotych 
zwiększono dochody bieżące do wysokości otrzymanych wpływów. 
Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa przeznaczono na zadanie wskazane 
przez dysponentów ( boisko Orlik). W związku z otrzymaniem z Urzędu Miasta zmiany w kwocie 
przeznaczonej na budowę zakładu utylizacji odpadów w Lulkowie planowaną dotację w kwocie 627 
tysięcy złotych zmniejszono o 612, 251, 00 złotych 
Kwotę 370 tysięcy złotych wraz ze środkami własnymi zwiększającymi to zadanie przeznaczono na 
budowę kanału deszczowego w Osińcu ( 581 tysięcy złotych). 
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45.010,80 złotych, wydatki majątkowe zwiększono  
o 1.093.289,20 złotych. Dokonano również zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 90 tysięcy 
złotych. 
Przewodniczący rady – termin sesji był ustalony na 4 kwietnia przesunięto na 30 marca otrzymał projekt 
uchwały wczoraj, posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej odbyło się przed sesją, ale jeśli 
przewodniczący pozostałych komisji uznają, że uzasadnienie przez panią skarbnik jest niewystarczające 
mogą zwołać komisje w przerwie sesji i omówić szczegółowo. Przewodniczący komisji oświaty  
i rewizyjnej zwołali posiedzenia w przerwie obrad sesji. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała podjęta jednogłośnie 
 
- uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Gniezna z przeznaczeniem na przełożenie 
kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie Gminy Gniezno oraz zawarcia w tej mierze 
porozumienia pomiędzy Gminą Gniezno, a Miastem Gniezno.- Wójt Gminy wyjaśnił, że zadanie 
odwodnienia osiedla Osiniec i terenu miasta Gniezna przylegającej do osiedla będzie realizowana wspólnie  
i miasto przeznacza na ten cel 370 tysięcy złotych. Uchwała została podjęta jednogłośnie 
 
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków 
stanowiących fundusz sołecki. Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o utworzenie Funduszu Sołeckiego wsi 
Gminy Gniezno na rok 2013. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 
we wsi Szczytniki Duchowne stanowiące własność Państwa Anny i Mariusza Kędzierskich. Wójt 
uzasadnił podjęcie uchwały. Radny Kryściak poruszył sprawę osiedla Herbowego w związku  
z podmokłym terenem, który utrudnia mieszkańcom dojazd do osiedla. Wójt wyjaśnił, że na drogi 
podmokłe będzie wożony kamień po rozstrzygnięciu przetargu. Radny Szymański poruszył sprawę  
z podmokłymi terenami na osiedlu Owsianym.  
Komisja gospodarczo- budżetowa wyraziła opinię pozytywną na temat tej uchwały. Wójt poinformował, 
że na tym terenie nie ma łąki naturalnej, bo w przeciwnym wypadku nie byłoby tam planu.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 
 
- uchwał w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej 
we wsi Wełnica, stanowiącej własność Pana Mirosława Kurczycha. Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dalki- brak uwag- uchwała została podjęta 
jednogłośnie.  
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
rekreacyjnej we wsi Lubochnia –działki nr 369 – 381- bez uwag- uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Lubochnia –działka nr 15 oraz 35/8. Pytań nie było. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia- Pytań nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działka nr 206/8. Pytań nie było. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne na działce o nr.ewid.113/3. Pytań nie było. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Osiniec – działka nr 92/3. Pytań nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Piekary dz.nr 129/12, 129/14, 129/15. Radny Kryściak pytał o zwężenie drogi na 
odcinku w kierunku Obory. Wójt wyjaśnił, że pokazana na planie wąska droga od wjazdu z drogi 
wojewódzkiej dotyczy dwóch właścicieli graniczących ze sobą, na planie jest zaznaczona część terenu 
przeznaczona na późniejsze poszerzenie drogi. Uchwała została podjęta większością głosów. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działki nr 80, 83 i 84. Wójt zaproponował, aby wycofać tę 
uchwałę z głosowania, aby wyjaśnić z właścicielem bezpłatne przekazanie tej drogi. Uchwała została 
wycofana. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne – dz.nr 73/1, 73/3, 73/4. Pytań nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej z usługami we wsi Szczytniki Duchowne dz.nr 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5. Na wniosek 
Wójta uchwała została wycofana z obrad. 
 
- uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym- Radny Kaźmierczak- uzasadnił 
podjęcie uchwały z dniem 1 września 2012 tworzy się Gimnazjum obejmujące swoim działaniem 
dotychczasowy obręb szkoły podstawowej w Jankowie Dolnym. Przygotowany jest statut i akt 
założycielski gimnazjum oraz wszystkie niezbędne do podjęcia tej uchwały dokumenty. Pytań nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniezno publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz określenia granic ich obwodów. Radny Kaźmierczak uzasadnił, że podjęcie tej uchwały jest 
konieczna, ponieważ jest ona podstawą do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia gimnazjum  
w Jankowie Dolnym. Przewodniczący Rady stwierdził, ze gmina od lat inwestuje w oświatę. Pytań nie 
było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 



- uchwała w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie 
realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy 
Gniezno. Pracownik Urzędu Gminy Rafał Skweres uzasadniał podjęcie uchwały- Gmina nie posiada na 
swoim terenie schroniska dla zwierząt a opieka nad zwierzętami jest zadaniem własnym Gminy,  
w związku z tym Gmina korzysta ze schroniska położonego na terenie miasta Gniezna. W związku  
z trudnościami schroniska położonego na terenie miasta Gmina Gniezno na rok 2012 może przekazać 20 
sztuk bezdomnych zwierząt. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2012 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad 9 

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił sprawozdanie z działalności GOPS-u 
w 2010 roku.  Sprawozdanie odczytał kierownik GOPS-u Mariusz Jopa ( Sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu) 
Pytań rady nie było. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 10 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2011- sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu. Pytań rady nie było. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 
 
 Ad. 11,12,13 
 
Przewodniczący poinformował, iż sesję absolutoryjną planuje na połowę czerwca, natomiast  
w połowie maja będzie sesja w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2011. 
Radny Kryściak zapytał Wójta, czy w Gminie jest powołana komisja w sprawie oszacowania strat  
w uprawach w związku z wymarznięciem plonów oraz kiedy skończy się przetarg na dowóz gruzu 
na drogi i kiedy będzie gruz wożony na newralgiczne punkty na drogach. 
Wójt odpowiedział, że sprawa wymarznięć jest monitorowana, rolnicy zostali poinformowani  
i otrzymali druki wniosków, na których składają informacje o doznanych szkodach w uprawach. 
Odpowiednia informacja została również przekazana do Wojewody Wielkopolskiego. Czekamy na 
decyzję. Pani Sekretarz poinformowała, że projekt rozporządzenia w sprawie oszacowania strat  
w uprawach powstałych na skutek wymarznięcia znajduje się na stronie internetowej ministerstwa 
rolnictwa.  
Wójt poinformował, że przetarg na dowóz gruzu i kamienia na drogi zostanie rozstrzygnięty  
w najbliższym czasie i wtedy rozpocznie się naprawa dróg. 
    
Przewodniczący poinformował, że projekty planów, które są przeznaczone do uzgodnienia  
z mieszkańcami SA u umieszczane w prasie Przemiany. Plany, które mają być głosowane na sesji są 
umieszczane na stronie internetowej urzędu.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIII sesję Rady Gminy 
Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny 12.00 do 15.30    
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Katarzyna Waszak       /-/ Marek Słomczewski 
 

  


