
projekt     Protokół Nr  III/ 10 
             z Sesji Rady Gminy Gniezno 
           z dnia 29 grudnia 2010 r. 

godzina rozpoczęcia sesji 10.00 

Ad 1 

Otwarcia III sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Słomczewski, który powitał 
wszystkich zebranych. 

W sesji udział wzięli: Wójt Gminy Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik 
Gabriela Cempel, dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy szkół gminnych, kierownik GOPS 
Mariusz Jopa, radca prawny Henryk Klich, radni, sołtysi, przedstawiciele Policji Robert Lewandowski i 
Tomasz Pietraszak, przedstawiciele samorządu rolniczego, przedstawicielka lokalnej prasy, 
przewodniczący gminnej komisji wyborczej Ryszard Dębowski. 

Ad.2 

Odczytanie porządku obrad:  

1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Gniezno 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Wręczenie zaświadczenia i ślubowanie radnego Jacka Szymańskiego 
4. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady 
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków 
6. Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami 
7. Informacja Skarbnika Gminy na temat proponowanych zmian budżetowych w roku 2010 
8. Omówienie projektu budżetu Gminy na rok 2011 
9. Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez przewodniczących 

komisji oraz zgłaszanie poprawek do budżetu 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmiana budżetu na 2010 rok, 
b) Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniezno na lata 2011-

2019 
c) Uchwalenie budżetu na rok 2011 
d) Zatwierdzenie planu pracy rady na rok 2011 
e) Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2011  
f) Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji rady Gminy Gniezno na rok 2011  

11. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski 
12. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Gniezno 

 

Radny Henryk Kryściak poprosił, aby nie było sytuacji, że w dniu sesji otrzymuje zmieniony porządek 
obrad.  

Przewodniczący rady odpowiedział radnemu, że wieloletnia prognoza finansowa została dostarczona 
razem z projektem budżetu dwa tygodnie przed sesją, a w związku z faktem, iż musi to być osobna 
uchwała konieczna była zmiana w porządku obrad. Więcej uwag nie było. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący rady stwierdził, że na sesji obecni są wszyscy radni i podjęte uchwały będą prawomocne. 

 



 

Ad.3 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Ryszard Dębowski wręczył radnemu Jackowi 
Szymańskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego. 

Następnie radny Jacek Szymański złożył ślubowanie. 

Ad.4 

Przewodniczący rady Marek Słomczewski przeczytał protokół z I sesji nowej rady. 

Radny Marian Kaźmierczak zauważył, że w protokole jest błąd formalny, ponieważ w głosowaniu na 
wiceprzewodniczących oddano 14 kart ważnych do głosowania i 25 głosów. 

Przewodniczący rady powiedział, że jest to błąd i będzie skorygowany. 

Protokół został przyjęty z uwzględnioną poprawką jednogłośnie. 

Protokół z II sesji rady Gminy Gniezno z dnia 3 grudnia przeczytał wiceprzewodniczący rady Piotr 
Sobański. 

Uwag do protokołu nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.5 

Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: radną Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską i 
radnego Piotra Sobańskiego - kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada jednogłośnie przyjęła skład komisji. 

Ad.6 

Wójt poinformował o pracy urzędu między sesjami powiedział, że od 3 grudnia do chwili obecnej 
inwestycje zaplanowane na rok 2010 zostały zakończone obecnie skupiamy się na utrzymaniu dróg w 
związku z opadami śniegu. Nie wszyscy są zadowoleni, ale gmina stara się wszelkimi sposobami, aby 
drogi były przejezdne Po nocnych zawiejach i zamieciach wiadomo, że nie wszyscy będą mogli rano 
wyjechać ze swoich posesji, ale po 3-4 godzinach drogi na osiedlach są przejezdne. Dużym problemem 
jest to, że główne drogi prowadzące do Gniezna są drogami powiatowymi mieszkańcy dzwonią z 
pretensjami do urzędu, ale staramy się interweniować do Zarządu Dróg Powiatowych do dyrektora, aby te 
drogi udrożnili. 

Był duży problem z drogą z Gniezna w kierunku Czerniejewa. Od wczoraj wszystkie drogi powiatowe 
mają poszerzone pasy drogowe tak, aby mogły się mijać samochody. Ale jeśli chodzi o posypywanie dróg 
i stan nawierzchni to drogi są bardzo śliskie i należy zachować ostrożność.    

Inne drogi powiatowe to droga do Szczytnik przez Osiniec, w kierunku Zdziechowy wczoraj Zarząd Dróg 
Powiatowych posypywał te drogi i były doprowadzone do porządku, ale warunki atmosferyczne zmieniają 
się i należy być ostrożnym. 

Pytań nie było. 

Ad.7 

Skarbnik omówiła projekt uchwały o zmianach w budżecie. 



Na rok 2010 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków na łączną kwotę 
232.571,00 zł główną kwotą zwiększającą jest dotacja na zadania zlecone, którą otrzymał GOPS w 
wysokości 176. 800,00 zł przeznaczona na świadczenia rodzinne. 

Ponadto w ZEAS zostały przesunięte plany wydatków między paragrafami zwiększono dochody 
osiągnięte z wpływów, jeśli chodzi o żywienie w przedszkolach oraz opłaty za przedszkola. 

W administracji zwiększono dochody własne, zmieniony został plan na podstawie aneksu do 
umowy z urzędem marszałkowski dotyczący środków z unii europejskiej na świetlicę w Piekarach 
zostały zmniejszone o kwotę 83.593,00 zł.o tą kwotę należało zmniejszyć dochody i wydatki. 
Zamiast 500 tys. zł otrzymamy 416.407,00 zł. Tych pieniędzy, które są w budżecie fizycznie na 
koncie jeszcze nie ma, otrzymamy je prawdopodobnie dopiero w lutym. 

Są zmiany wydatków również na inwestycjach zwiększono wydatki, jeśli chodzi o drogi o kwotę 5.300 
zł., 37.800 zł na budowie gazociągu, 10 tys. zostały zdjęte wydatki inwestycyjne w szkołach 
podstawowych, zwiększono wydatki na oświetlenie. Najwięcej zwiększono wydatki na dopłaty do 
przedszkoli - dotacja do urzędu miasta o kwotę 190 tys.zł.                

Radny Marian Kaźmierczak zapytał o wyjaśnienie uzasadnienia mniej o 80 tys.zł z urzędu 
marszałkowskiego  

Skarbnik wyjaśniła, że jest to poszukiwanie przez Urząd marszałkowski oszczędności.   

Przewodniczący rady powiedział, że jest to ostatnia uchwała w roku o zmianach w budżecie i jest zasada, 
że nic nie może być wpisane do tej uchwały, jeżeli coś przyjdzie po 1 stycznia. 

Dalej przewodniczący rady powiedział, że jeśli jakieś środki wpłyną wówczas będzie 
konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej jeszcze 31 grudnia, ponieważ bez zgody rady 
przewodniczący nic nie podpisze. Na dzień dzisiejszy to, co przedstawiła pani skarbnik będzie 
podpisane przez przewodniczącego po przegłosowaniu przez radę. 

Wójt powiedział, że możliwe, że na konto urzędu wpłyną pieniądze z gazowni, ponieważ taką gwarancję 
otrzymaliśmy. 

Wiceprzewodniczący rady Piotr Sobański przeczytał projekt uchwały o zmianach w budżecie  
Nr III/18/2010 

Pytań nie było. Przewodniczący rady jeszcze raz podkreślił, że jeśli dojdą jakieś pieniądze na konto to 
odbędzie się sesja nadzwyczajna w dniu 31 grudnia br.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.8/9 

Skarbnik poinformowała, że projekt budżetu na 2011 rok był szczegółowo omawiany na posiedzeniach 
komisji wobec tego teraz omówi skrótowo.   

Pani skarbnik poinformowała, że ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 24.772,667,00 zł 
następnie omówiła szczegółowo dochody oraz wydatki budżetu Gminy, które ustalono w wysokości 
24.162.338,00 zł 

Wydatki ogólnie zostały podniesione o 2.5%  

Ad. 10 

Przewodniczący rady poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu jest 
pozytywna jest do wglądu w biurze rady. 



Dalej przewodniczący zapoznał radę z opinią RIO o wieloletniej prognozie finansowej, która również jest 
pozytywna.  

Przewodniczący powiedział, że mimo uwag opinia o wieloletniej prognozie finansowej jest pozytywna i 
można przyjąć projekt budżetu i wieloletnią prognozę, ponieważ biegli księgowi z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej też potwierdzają słuszność wyliczeń pani skarbnik i pana wójta.  

W związku z tym przewodniczący poprosił o przeczytanie projektu uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej następnie radni mają prawo zabrać głos wypowiedzieć się o tym i dopiero wówczas rada 
przystąpi do głosowania. 

• Członek komisji uchwał i wniosków pani Lidia Pietrzak przeczytała projekt uchwały o 
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gniezno na lata 2011-2019  Nr III/17/2010 

Pytań radnych nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący rady powiedział, że powyższa uchwała utrudni i ułatwi pracę wójtowi i skarbnikowi w 
związku z nowymi przepisami ta kadencja będzie najtrudniejsza. 

• Następnie przeczytano uchwałę o projekcie budżetu na 2011 rok Nr III/18/2010 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Paweł Jesiołowski powiedział, że komisje pracowały wspólnie nad 
projektem budżety i opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski powiedział, że komisja wyraża 
pozytywną opinię o projekcie budżetu. 

Przewodniczący komisji oświaty Marian Kaźmierczak powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący rady udzielił głosu radnemu Henrykowi Kryściakowi, który powiedział, że ma 
wątpliwości, co do załącznika Nr 3 zadania majątkowe do uchwały chciałby się dowiedzieć ile jest 
przeznaczonych środków na świetlicę w Piekarach, ponieważ są kwoty przypisane do remontu świetlic w 
Strzyżewie Kościelnym, Krzyszczewie, Modliszewie a na Piekary nie ma kwoty. Program ten opiewa na 
kwotę 535 tys.zł   

Skarbnik poinformowała, że dokładnie mówiła przy omawianiu projektu budżetu, co i ile jest 
przeznaczone i tak na świetlicę w Piekarach jest przeznaczona kwota 300 tys. na rok 2011 zł reszta jest 
przeznaczona na remont świetlicy w Strzyżewie Kościelnym.  

Kwota z roku 2010 ujęta jest w dwóch pozycjach, ponieważ zgodnie z zawartą umową z urzędem 
marszałkowskim na świetlicę w Piekarach zgodnie z tym, co zostało zatwierdzone do umowy na fundusze 
europejskie pierwsza kwota była 980,000.00 tys.  środków własnych i 416 tys z unii europejskiej 
ponieważ tak Urząd marszałkowski wyliczył. Natomiast wszystko, co działo się poza tym musiało być w 
innym rozdziale. 

Radny Kryściak zauważył, że świetlica w Piekarach będzie kosztowała -  1 mln.780 tys.zł. jest to bardzo 
dużo i nie można tego już zmienić. 

Dalej radny zapytał czy  w punkcie 1 w zaplanowanych wydatków  majątkowych środki są przeznaczone 
na budowę sieci gazowej natomiast w opisie do budżetu jest zapisane dokumentacja na budowę sieci 
poprosił aby to wyjaśnić. 

Skarbnik powiedziała, że dotyczy to dokumentacji na budowę sieci gazowej i jest to błąd pisarski. 



Dalej radny miał uwagi, że nie są wszędzie podane dokładnie wszystkie punkty oświetlenia, które będą 
robione w 2011 roku w niektórych wsiach są podane w innych tego brak. 

Skarbnik poinformowała, że nie ma możliwości dokładnego podania liczby punktów świetlnych ponieważ 
to ulega zmianie jeśli są dane to są wpisane, ale dokumentacje są w trakcie opracowywania i spływają 
sukcesywnie czy wszystko wymienione będziemy w stanie zrobić nie wiadomo dowiemy się dopiero po 
przetargach wtedy będą prawidłowo wpisane i zrealizowane zadania. 

Następnie radny Henryk Kryściak w sprawie odśnieżania zauważył, że w podpisanych umowach nie ma 
punktu wywożenia śniegu są sytuacje gdzie śnieg leży na chodnikach i ludzie chodzą jezdnią a 
bezpieczeństwo jest najważniejsze np. w Szczytnikach Duchownych nie można dojść do przystanku 
autobusowego. Ponadto radny zauważył aby zawierać umowy z podmiotami które dysponują 
odpowiednim sprzętem. 

Wójt odpowiedział, że w gminie jest 30 wsi zapytał czy radny zdaje sobie sprawę z kosztów takiego 
zadania; Gminy nie stać na taki komfort można na chodnikach odgarnąć śnieg  zrobić pryzmę i przejście 
będzie, ale umowy na wywóz śniegu  gmina nie ma podpisanej i obecnie nie będzie  zawierana  z uwagi 
na bardzo wysokie koszty.  

Radny Marian Kaźmierczak powiedział w sprawie budżetu, że jest kilka punktów niewiadomych tak jak 
było w budżecie na 2010 rok  życzyłby sobie i wójtowi aby zaplanowane wpływy ze sprzedaży były 
możliwe do zrealizowania i zrealizować zadania, które zostały przyjęte  radny jest pełen podziwu dla 
wójta i pani skarbnik za takie skonstruowanie budżetu i za przyjęcie tych zadań które chcemy zrealizować  
w przyszłym roku. 

Przewodniczący rady w sprawie odśnieżania powiedział, że we wsi jest sołtys i rada sołecka i mogli by 
przystanek odśnieżyć obowiązkiem sołtysa jest dopilnowanie aby chodniki przy posesjach odśnieżali 
właściciele posesji. 

Dalej przewodniczący rady powiedział w sprawie budżetu, że w projekcie jest założone, że dochód ze 
sprzedaży nieruchomości to około 1 mln.800 tys.zł najbliższe przetargi ogłoszone będą już w styczniu 
jeżeli wójtowi nie uda się uzyskać tych pieniędzy to pod znakiem zapytania będą wszystkie inwestycje 
chyba, że rada wyrazi zgodę na zaciągnięcie kredytu. 

Następnie powiedział wracając do kampanii wyborczej, że były głosy , że wójt i przewodniczący rady juz 
zapowiadają podwyżki podatków, że kłamią ale rada na wniosek wójta nie podniosła żadnych podatków w 
gminie ze względu na trudności jakie mają mieszkańcy. 

Jeżeli rada podejmie decyzję i poleci wójtowi przeznaczyć wszystkie pieniądze na odśnieżanie to wójt to 
zrobi, ale w projekcie budżetu tych pieniędzy nie ma.      

Przewodniczący rady powiedział, że jeśli nie ma więcej pytań w sprawie projektu budżetu rada 
przystępuje do głosowania.  

Uchwała w sprawie budżetu na 2011 rok została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym pogratulował wójtowi i życzył aby od  
1 stycznia udało się ten budżet realizować. 

Wójt powiedział, że budżet będzie realizowany przy pomocy i współpracy państwa radnych, sołtysów i 
pracowników urzędu w przyszłym roku o tej samej porze będziemy mogli stanąć i spojrzeć sobie w oczy, 
że ten budżet w takim czy innym stopniu został zrealizowany. 

Następnie podejmowano kolejne uchwały. 

• Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2011 rok.   



Plan pracy przeczytał Przewodniczący Rady następnie powiedział, że może będzie konieczność jeszcze w 
tym roku zwołania sesji nadzwyczajnej takie sytuacje będą się zdarzały. 

Przewodniczący Rady powiedział, że praca w samorządzie nie jest łatwa i przyjemna wymaga wyzwań i 
samozaparcia będzie się starał, aby sesje organizować o godzinie 13 tak, aby wszyscy radni mieli 
możliwość udziału w sesjach.   

Pytań i uwag do planu pracy rady nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2011 rok. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił szczegółowy plan pracy komisji na 2011 rok. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest nowy skład komisji poza przewodniczącym komisji i radnym 
Wojciechem Wilkoszem trzech pozostałych członków to osoby nowe. Dużym wyzwaniem będzie 
przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi. Pouczył członków komisji, że nie wolno im 
robić niczego poza tym, co jest zapisane w projekcie planu gdyby powzięli uzasadnione podejrzenie 
wówczas mogą rozpocząć kontrolę, ale muszą niezwłocznie powiadomić przewodniczącego komisji, który 
zawiadamia przewodniczącego rady, ale najlepiej na najbliższej sesji powiadomić radę o wydanie decyzji 
czy rozpocząć kontrolę. W związku z nową ustawą o finansach publicznych nakładane są dużo większe 
obowiązki na tą komisję dlatego była propozycja przewodniczącego rady o zwiększenie diet, komisja ta 
stanowi ogromną pomoc dla wójta.        

Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała Nr III/15/2010r. w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Gminy Gniezno na 2011 
rok. 

Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej przedstawił szczegółowy plan pracy komisji. 

Przewodniczący komisji oświaty przedstawił szczegółowy plan pracy komisji na 2011 rok. 

Przewodniczący rady życzył nowym przewodniczącym komisji powodzenia w pracy. 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad. 11 Interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący Rady poprosił zaproszonych przedstawicieli Policji dzielnicowych gminnych o zabranie 
głosu. 

Starszy aspirant Robert Lewandowski dzielnicowy Gminy Gniezno, który ma pod opieką wsie: Jankowo 
Dolne, Jankówko, Lulkowo, wszystkie Strzyżewa, Ganina, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne, 
Wierzbiczany, Osiniec, Lubochnia. 

Aspirant Tomasz Pietraszak powiedział, że do jego rejonu należą następujące wsie: Modliszewo, 
Modliszewko, Goślinowo, Zdziechowa, Łabiszynek, Obora, Pyszczyn, Pyszczynek. 

Radny Henryk Kryściak poprosił, aby dzielnicowy przyjechał na zaproszenie rady sołeckiej na zebranie. 
Dzielnicowy Lewandowski odpowiedział ,że nie zdarzyło się aby był zaproszony  i nie przyjechał.     

Radny Marian Kaźmierczak zapytał, dlaczego gmina nie egzekwuje zapisów regulaminu porządkowego, 
który rada uchwaliła w poprzedniej kadencji, stanowi on prawo miejscowe gdzie jest zapisane m.in. jakie 
są obowiązki mieszkańców. 

Następnie radny Kaźmierczak poruszył problem dotyczący samowoli mieszkańców chodzi o spuszczanie 
wód opadowych do kanalizacji m.in. we wsiach Jankówko, Wełnica. Niedługo może się okazać, że skład  



bakteryjny, który musi być zachowany aby oczyszczalnia prawidłowo funkcjonowała będzie nie do 
osiągnięcia. Mieszkańcy muszą tych reguł przestrzegać trzeba coś z tym zrobić jeśli jest za mało 
pracowników to trzeba przyjąć nowych. Ludzie muszą wiedzieć, że pieniądze wydawane przez urząd 
Gminy są wydawane po to, aby służyło to mieszkańcom. 

Wójt w sprawie spuszczania wód opadowych odpowiedział, że mieszkańcy terenów gdzie jest kanalizacja 
otrzymali informację o tym, że kara wynosi 5 tys.zł obecnie jest to już 10 tys.zł. jeśli wodociągi, które są 
jednostką użytkującą tą sieć i one są odpowiedzialne bezpośrednio za to, aby wykrywać i szukać 
nieuczciwych mieszkańców. Pracownicy Gminy nie są z to odpowiedzialni. 

Największy problem jest w Zdziechowie mieszkańcy, którzy doprowadzają ścieki do oczyszczalni która 
jest w Kłecku i licznik główny , który liczy doprowadzane ścieki do Kłecka natomiast jeśli nie wychodzi 
tyle samo ścieków z odczytu liczników wówczas jest podnoszona taryfa i wszyscy za to płacą. 

Radny Kaźmierczak zauważył, że w niedługim czasie firmy prowadzące oczyszczalnie znowu mogą 
wystąpić o podwyżkę taryf. 

Wodociągi, jeśli mają podejrzenia starają się dotrzeć do nieuczciwych mieszkańców. 

Radny Kryściak poprosił o przeczytanie odpowiedzi na jego dwie interpelacje z poprzedniej sesji 
następnie powiedział, że wójt w kampanii przedwyborczej mówił o sprawie założenia świateł na 
przejazdach kolejowych w Szczytnikach Duchownych kiedy będzie to załatwione. 

Wójt poinformował, że gmina interweniowała w tej sprawie do kolei i otrzymaliśmy odpowiedź, że te 
przejazdy zostały zakwalifikowane do określonego standardu przejazdów  i są zainteresowani, ale gmina 
może tylko zabiegać o to aby kolej zamontowała tam światła. 

Dalej radny Kryściak zapytał czy jest możliwość uregulowania sprawy wykupu dróg na ten rok było 
przeznaczone 228 tys.zł  niektóre takie sprawy ciągną się już kilka lat nie wszyscy chcą oddać te drogi  
darmo chcą aby gmina je wykupiła,  a w uchwalonym budżecie nie ma środków na ten cel.   

Następnie Wójt odczytał dwie interpelacje radnego Henryka Kryściaka, które złożył na piśmie.  

Pierwsza z interpelacji dotyczyła lamp oświetleniowych, które są włączane za wcześnie a wyłączane za 
późno, co powoduje straty. Kto jest odpowiedzialny za ten stan? 

Wójt odpowiedział, że interweniował już w tej sprawie w energetyce  i zgłaszał sprawę,  przyjęli to do 
wiadomości  twierdzą, że sukcesywnie na terenie całej Gminy sprawdzają urządzenia włączające i 
korygują, jednocześnie Wójt zobligował się, ze jeśli nie będzie efektów to wykona kolejne telefony w tej 
sprawie.  

Dalej wójt przeczytał drugą interpelację pana Kryściaka w sprawie likwidacji garbów na drodze w 
Szczytnikach Duchownych Południowych, które uniemożliwiają przejazd autobusu PKS i sprzętu 
rolniczego. 

Wójt odpowiedział, że aby garby zostały położone to musiał wpłynąć do urzędu wniosek mieszkańców 
dalej musiał być przesłany do komisji ruchu drogowego przy starostwie, która opiniuje czy teren ten się 
kwalifikuje do założenia garbów czy nie, o to wnioskowali mieszkańcy, a teraz jest sprawa demontażu 
garbów więc nie wiadomo czy radny sam o to wnioskuje. 

Radny Kryściak odpowiedział, że garby powstały na wniosek jednego emeryta, a w Szczytnikach i Osińcu 
mieszka dużo ludzi  ponadto  można egzekwować ograniczenie  prędkości w inny sposób. 

Następnie radny poprosił o odszukanie wniosku do wglądu. 

Wójt powiedział, że o założenie garbów wnioskowali mieszkańcy Osińca. 



Przewodniczący rady udzielił głosu przedstawicielowi Izby Rolniczej panu Jackowi Lewickiemu, który 
podziękował za zaproszenie na sesję pogratulował wójtowi i radnym wygranej w wyborach i życzył, aby 
ich dobre decyzje miały pozytywny wpływ na rozwój Gminy ponadto zapytał, czy jest wola rady aby 
realizować ustalenia, które były w poprzedniej kadencji chodzi m.in. o remont świetlicy w Strzyżewie 
Kościelnym oraz budowa drogi łącznika z Dębówca do Ganiny przez Strzyżewo Góry. 

Dalej zapytał czy radni z okręgu Nr 1 ustalili, którymi miejscowościami będą się zajmować, aby wiadomo 
było, do którego radnego się zwracać z problemami czy działają całościowo. 

Przewodniczący rady powiedział, że niedługo odbędą się wybory sołtysów i wówczas radni na zebraniach 
się określą. 

Radny Nawrocki zauważył, że mieszka już 4 lata na Wełnicy i nie spotkał ani razu patrolu policji na tym 
terenie patrol kończy się na ulicy Orcholskiej i wnioskował aby policja kontrolowała teren całego okręgu 
czyli pięciu wsi. 

Przewodniczący rady poinformował, że zaprosi Komendanta Policji na sesję wiosną. 

Sołtys ze Szczytnik Duchownych poprosił dzielnicowych, aby byli obecni na wyborach sołtysów z uwagi 
na to, że nie wszyscy mieszkańcy ich znają.   

Więcej pytań nie było. 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął III sesję Rady Gminy 
Gniezno. 
Sesja trwała od godziny 10.00 do 12.20 
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