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projekt 
Protokół  Nr LIII /2014 

 z Sesji Rady Gminy Gniezno 
w dniu 28 marca 2014r. 

 
Rozpoczęcia obrad nastąpiło o godzinie 12.00. 
 
Ad. 1. 

Otwarcia obrad LIII Sesji Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Słomczewski powitał wszystkich uczestników obrad: radnych, Wójta Gminy Gniezno 
Włodzimierza Lemana, Sekretarza Gminy Annę Pacholczyk, Skarbnika Gabrielę Cempel, 
Dyrektora ZEAS-u Jarosława Wietrzyńskiego, Kierownika GOPS Mariusza Jopę, dyrektorów 
szkół i przedszkola, Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Rafała Skweresa, sołtysów, z-cę 
Komendanta Policji Przemysława Kozaneckiego, mieszkańców wsi Dalki, przedstawicielkę Koła 
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Kamilę Węcka-Nijak, przedstawicielkę lokalnej prasy. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w obradach sesji według listy obecności  
uczestniczą wszyscy radni.   
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Ad.2. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
  
Porządek obrad: 
1. Otwarcie LIII sesji Rady Gminy. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wnioski radnych do porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z  XLIX  i LII sesji   
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
6. Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 
8. Dyskusja.    
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 
b/. zmiany WPF Gminy Gniezno 
c/. zaciągnięcia kredytu  długoterminowego 
d/. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 
e/. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach zadań własnych Gminy dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020   
f/. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gniezno w 2014 roku.  
g/.zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
h/. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 
i/. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania 
deklaracji.   

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
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13. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Gminy.     
Ad.3. 
 
Radni nie mieli uwag i wniosków do porządku obrad. 
 
Ad.4. 
 
Radny Mariusz Nawrocki – przeprosił pracownika biura rady za swoją wypowiedź na poprzedniej sesji w 
sprawie protokołu stwierdził, że się pomylił.   
Radni nie mieli uwag  do protokołu z XLIX sesji. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLIX sesji został przyjęty. 
Również nie było uwag do protokołu z LII sesji rady wobec tego Przewodniczący Rady stwierdził, że 
protokół  z LII sesji rady został przyjęty. 
 
Ad.5. 
 
Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: radną Lidię Pietrzak, radnych Mariana 
Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 
Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie. 
 
Ad.6. 
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu od 19 lutego br. do 28 marca br. 
W dniu 21 lutego odbył się przetarg  nieograniczony na budowę sieci gazowej  we wsiach Jankówko, 
Jankowo Dolne. Wpłynęły 4 oferty najkorzystniejsza była oferta firmy GazBudowa - Poznań za cenę 
1.179.570,00 zł termin wykonania robót do dnia 31 maja  2014r. 
W dniu 27 lutego zostało opublikowane ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
W dniu 06 marca  została podpisana umowa do tej pory wykonawca wykonał 3 km. sieci. 
 
W dniu 14 lutego odbył się drugi przetarg nieograniczony na opracowanie projektów architektoniczno – 
budowlanych oraz  wykonawczych na budowę obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Zdziechowie. 
Wpłynęło 31 ofert, z których 20 wykonawców nie spełniło wymogów i na wezwanie nie uzupełnili 
wymaganych dokumentów.  
Spośród 11 ofert, nie podlegających odrzuceniu, została w dniu26 lutego wybrana  oferta ABK-Projekt  
z Zielonej Góry, za cenę brutto 153.504,00 zł. umowa została zawarta w dniu 5 marca br.  
Termin wykonania do dnia 31 października 2014r.  
 
W dniu 12 marca 2014r. odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej na budowę sieci gazowych we wsiach: Dębówiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo 
Paczkowe, Strzyżewo Smykowe.  
Wpłynęło 5 ofert, z których  najkorzystniejszą  ofertę  złożyła  firma spółka z o.o. Gazbudowa-Poznań 
Wójt dodał, że jeżeli plany związane z gazyfikacją zostały by zrealizowane w czasie, wówczas do końca 
roku 2015 lub początku 2016 na terenie całej Gminy byłaby sieć gazowa. Obecnie gmina jest na etapie 
budowy sieci gazowej Jankowo Dolne-Jankówko. Pozostałe dwa zadania będą rozpoczęte w tym roku. 
W przyszłym roku  pozostałe wsie tj. Strzyżewa, Dębówiec i Ganina jeśli zostaną pojedyncze gospodarstwa, 
które są odległe od głównej sieci gazownia nie jest przychylna do inwestowania w takie tereny ponieważ 
dopłaca do tej inwestycji wykupuje od gminy sieć za określoną kwotę jest uzgodnione 3,5 mln zł. 
 
Wójt- będą wyremontowane dodatkowe pomieszczenia w przedszkolu w Pyszczynie, gdzie mieszkała 
rodzina, która została przeprowadzona do mieszkania w Zdziechowie. W związku z tym polepszą się 
warunki bytowe dzieci w przedszkolu. W przyszłym roku będzie można zwiększyć ilość dzieci 
uczęszczających do tego przedszkola. 
 
Radny Kaźmierczak- w sprawie wykonywanych prac związanych z położeniem światłowodów na terenie 
Jankówka, aby firma doprowadziła grunt do stanu sprzed rozpoczęcia prac. 
Mieszkańcy Osiedla w Jankówku telefonicznie skarżyli się do Radnego. Następnie Radny Kaźmierczak 
powiedział w sprawie drogi w Jankówku w kierunku Wełnicy, gdzie jest położona nowa nakładka, że 
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pobocze jest niszczone przez przejeżdżające samochody ciężarowe i prosi Wójta, by zaradził tej sytuacji, 
aby nie  następowała dalsza dewastacja drogi. 
Wójt odpowiadając powiedział, że prace dotyczące gazyfikacji to  jest wykonane dopiero 3 km sieci prace 
są w toku. Warunki atmosferyczne nie były sprzyjające, aby ten grunt doprowadzić do porządku.  
Wykonawca musi zostawić teren po wykonaniu pracy w takim stanie w jakim zastał przed rozpoczęciem 
prac. 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski poruszył sprawę modernizacji 
nawierzchni boisk m.in. w Zdziechowie.  
Wójt odpowiedział, że dokumentacje na wykonanie modernizacji trzech boisk są w toku. 
Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta, kiedy odbędzie się przetarg na wykonanie oświetlenia oraz zapytał 
o informację w sprawie zaległości z tytułu wpłat za odpady komunalne o którą prosił na komisji oświaty. 
Wójt- przetarg na oświetlenie odbędzie się po połowie kwietnia. 
Przewodniczący Rady poinformował, że informacja w sprawie zaległości jest przygotowana i będzie 
przedstawiona na obecnej sesji. 
 
Ad.7. 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o pracy Rady między sesjami. Poinformował, że w dniu 6 
marca i 20 marca 2014r. odbył się wspólne posiedzenia wszystkich Komisji. Ponadto w dniu 21 marca 
2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym omówiono wszystkie projekty uchwał na 
obecną sesję. Zgodnie z rocznym planem pracy komisja skontrolowała wydatki w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych. Obecny na posiedzeniu był również Dyrektor ZEAS-u 
Jarosław Wietrzyński, Dyrektor ZSG w Szczytnikach Duchownych Jarosław Kusz i główna księgowa Irena 
Małecka..  
W dniu 25 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, na którym omówiono 
wszystkie projekty uchwał, które uzasadniali Pani Skarbnik i Pani Sekretarz. 
Komisja Oświaty obradowała miała w dniu 26 marca 2014r., omówiono projekty uchwał. 
 
 Przewodniczący przeczytał informację dotyczącą zaległości poszczególnych wsi Gminy z tytułu opłat za 
odpady komunalne.  
Przewodniczący Rady dodał, że terminowe wpłaty opłat za odpady komunalne pozwalają Wójtowi na 
terminowe płacenie rachunków z tym związanych. Przewodniczący zwrócił się do Sołtysów, aby apelowali 
do swoich mieszkańców  o terminowe płacenie za wywóz odpadów.  
Radny Kaźmierczak zapytał, jakie kroki Urząd może podjąć, aby poprawić sytuację, jeżeli chodzi o 
ściągalność opłat. 
Wójt- wysyłane są upomnienia. Wpłaty comiesięczne są utrudnieniem dla niektórych mieszkańców, 
większość dokonuje wpłat raz na kwartał lub raz na pół roku. Generalne podsumowanie tego zadania 
nastąpi  do końca czerwca, ponieważ do tego miesiąca obowiązuje umowa. 
Przewodniczący rady udzielił głosu Przedstawicielce Koła Związku Dużych Rodzin „3+” Pani Kamili 
Węcka-Nijak, która przedstawiła sytuację rodzin wielodzietnych z terenu Miasta i Gminy Gniezno. 
Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o podjęcie współpracy. Zaproponowała obniżenie opłat za odpady 
komunalne dla rodzin wielodzietnych o 50 % . Zwróciła się do Rady, aby przychylnie ustosunkowała się do 
tej propozycji. 
Wójt odpowiadając Pani Kamili Węcka-Nijak, powiedział, że Gmina jest otwarta na pomoc rodzinom 
wielodzietnym. Każdy wniosek, który wpłynie jest rozpatrywany pozytywnie. Uchwały, które regulują 
wysokość opłaty za odpady komunalne obowiązują do czerwca br. Będzie przetarg na nowy okres. 
Po przetargu w maju zostanie podjęta uchwała adekwatna do kwoty, jaką będzie trzeba zapłacić firmie, 
która wygra przetarg. Jeśli zgłosi się jakakolwiek rodzina wielodzietna (i nie tylko), jeżeli chodzi o 
pieniądze, to wniosek zostanie uwzględniony.  
Przewodniczący Rady powitał Zastępcę Komendanta Policji, Podinspektora Przemysława Kozaneckiego, 
który właśnie przybył na obrady w zastępstwie Komendanta Policji i powiedział że udzieli głosu podczas 
omawiania uchwały o zmianach w budżecie. 
Przewodniczący Rady powiedział, że Rada na wspólnym posiedzeniu w sprawie realizacji ustawy o 
utrzymaniu porządku i czystości proponowała obniżki stawek za odpady, ale nie wiadomo jaka firma wygra 
przetarg i na jakich warunkach nowa firma będzie działać. Na pewno Rada wróci do stawek, po konsultacji 
z Wójtem do końca czerwca decyzja zapadnie. Dalej Przewodniczący uważa, że jest bardzo dobrze, że takie 
rodziny w Polsce jeszcze istnieją i Rada zrobi wszystko, aby tym rodzinom pomóc. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Paweł Jesiołowski powiedział, że w Mnichowie jest Ochotnicza Straż 
Pożarna, która jest zarejestrowana jako Organizacja Pożytku Publicznego. Prowadzi działalność m.in. 
pomagając rodzinom wielodzietnym. Na terenie Mnichowa, Dalek i miasta Gniezno jest pozyskiwana 
żywność. Rocznie jest pozyskiwane około 30-50 ton żywności. Miejsce wydawana żywności to Parafia Św. 
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Wawrzyńca w Gnieźnie i można się zgłaszać po jej odbiór. Podziękował Panu Andrzejowi Mrozowi, który 
transportuje tą żywność nieodpłatnie. Ta działalność jest prowadzona od 2007r.  
 
 
Ad. 8 iad 9.Dyskusja i podejmowanie uchwał 
 

Rada przystąpiła do omawiania i podejmowania uchwał. 
Uchwała  Nr LIII/ 356/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 
Przewodniczący Rady udzielił głosu z-cy Komendanta Policji nadinspektorowi Przemysławowi 

Kozaneckiemu który powiedział, że Policja zwróciła się do Wójta z prośbą o dofinansowanie zakupu 
radiowozu dla dzielnicowych Gminy Gniezno. W ostatnich trzech latach Komenda Powiatowa w Gnieźnie 
zwiększyła ilość policjantów o 60 funkcjonariuszy. Duża eksploatacja radiowozów powoduje to, że 
systematycznie najstarsze radiowozy trzeba wycofywać z użytkowania co powoduje ze mimo iż policjantów 
jest więcej  dotarcie do odległych rejonów Gminy jest utrudnione. W tym roku jest możliwość zakupu 
radiowozu marki KIA o mniejszym silniku i niższej cenie zakupu przewidywana cena to 43.000 zł jest 
prośba o dofinansowanie 50% ceny czyli 21.500 zł. 
Pan Komendant powiedział, że jest to wydatek uzasadniony i inwestycja w bezpieczeństwo Gminy. 
i ma nadzieję, że Rada i Wójt przychyli się do prośby Policji. 

Wójt – co roku jest problem z nadzorem terenów przy jeziorach są to dzikie plaże są problemy z ludźmi 
którzy spędzają tam czas w okresie letnim. Dewastowane są uprawy bezpośrednio graniczące z jeziorami na 
terenie Strzyżewa, Lubochni i Wierzbiczan. Były rozmowy z komendantem Policji i uzgodniono, że 
dzielnicowi po zakupie tego radiowozu będą bardziej mobilni będą mogli dotrzeć szybciej w odległe tereny 
Gminy. Do tej pory było dwóch  dzielnicowych, a od czerwca ma być jeszcze jeden przydzielony na gminę.  
Dalej Wójt powiedział, że trzech policjantów będzie nadzorowało teren Gminy, w związku z tym, jest 
okazja zakupu samochodu ponieważ te auta są za pół ceny jest to z pożytkiem dla komendy policji, ale 
również dla mieszkańców Gminy.   
Z-ca Komendanta dodał, że cena 43.000 tys. obejmuje również wyposażenie w radiostację, aby spełniał 
funkcje radiowozu. 
Radny Henryk Kryściak – uważa, że jest to słuszna sprawa. Interweniował kilka razy telefonicznie - szkoła 
w Szczytnikach Duchownych rano kiedy rodzice przywożą dzieci do szkoły samochody parkują, gdzie chcą 
można parkować trochę dalej może nie od razu karać mandatami ale w formie pouczenia dla kierowców. 
Dalej radny Kryściak - od Szczytnik Duchownych za szkołą utarło się, że droga w lewo  do Gniezna jest 
główna  brak jest znaków drogowych. 
Z-ca Komendanta –nie zna sprawy,ale przekaże dzielnicowym jeszcze w dniu dzisiejszym. Dodatkowy  
radiowóz  przyczyni się do szybszego rozwiązania powyższych sytuacji. 
Sołtys z Dalek Pan Majewski zapytał, czy jest jeszcze w użytkowaniu poprzedni samochód który zakupiła 
gmina dla Policji. 
Z-ca Komendanta – ten samochód jest mocno wyeksploatowany przez 5 lat użytkowania i będzie  powoli 
przygotowywany do wycofania z użytku.    
Radny Mariusz Nawrocki – jeżeli jest zatrudnionych 60 nowych policjantów to dlaczego tylko jeden  
dzielnicowy ma być od 1 czerwca, gdzie będą pracowali nowi policjanci jak to jest, że taka duża gmina 
będzie miała tylko jednego więcej dzielnicowego. 
Z-ca komendanta – te osoby po zatrudnieniu  uczestniczą przez około rok w różnych szkoleniach, kursach 
aby mogli pełnić służbę na ulicy. Dopiero w tym roku będzie ich więcej na ulicach. Najwięcej nowych 
policjantów będzie pracowało w kompani patrolowo-interwencyjnej, część zaczyna pracę na czterech  
komisariatach w Kłecku, Witkowie, Trzemesznie i Czerniejewie. Nie jest powiedziane,że nie będzie jeszcze 
jednego dzielnicowego. 
Przewodniczący Rady – na posiedzeniach komisji nie było radnego, który byłby przeciwny, aby pomóc 
Komendzie Policji. 
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Sołtys ze Strzyżewa Kościelnego Pan Jacek Lewicki – w Strzyżewie Kościelnym przy cmentarzu jest ostry 
podjazd jest zakaz postoju, ale nie wszyscy go respektują prosił aby uczulić kierowców, aby korzystali z 
parkingu przy kościele. 
Głosowanie uchwały o zmianach w budżecie – uchwała podjęta jednogłośnie.       

     
- uchwała  Nr LIII/357/2014 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. W załączniki nr 1 zmianie uległa kwota dochodów w związku z 
otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego dotacjami na zadania 
zlecone i własne. Ministerstwo Finansów zmniejszyło część oświatową subwencji dla Gminy o kwotę 
462.494,00 zł. Zmniejszenie subwencji oświatowej spowodowało konieczność zwiększenia udziału 
środków własnych Gminy na utrzymanie szkół. Aby uniknąć konieczności zmniejszenia wydatków w 
oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji w części oświatowej oraz w związku ze zwiększeniem 
nakładów na budowę dróg gminnych wprowadzono do budżetu po stronie przychodów wolne środki w 
kwocie 530.000,00 zł. 
W załączniku nr 2 zwiększono środki na dokumentację techniczną dotyczącą budowy Zespołu Szkolno 
Gimnazjalnego w Zdziechowie o kwotę 12.000,00zł. 
- uchwała Nr LIII/358/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego 
Skarbnik – ten kredyt był w projekcie budżetu na 2014r. i stanowił zabezpieczenie inwestycji o których 
mowa w uchwale czyli budowa sieci gazociągowej. Podjęcie uchwały nie oznacza, że będzie wzięty w 
takiej wysokości. Aby przystąpić do przetargu musi być opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o kredycie 
gdyż bez tej opinii nie można ogłaszać przetargu. Kwota zaciągniętego kredytu będzie wiadoma po 
rozstrzygnięciu przetargu.   
Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała Nr LIII/359/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała Nr LIII/ 360/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w 
ramach zadań własnych Gminy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  
Pytań brak. Uchwała podjęta jednogłośnie.  
 
- uchwała Nr LIII/361/2014 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2014 roku.  
Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi –  
Pani Sekretarz – projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji rady to są sugestie mieszkańców 
które zostały uwzględnione w uchwale. Ponadto ułatwi to wysyłanie upomnień i egzekucję  komorniczą. 
Organy kontrolne Gminy wymagają, aby wykazywać się ściągalnością. Kwartalne rozliczanie ułatwi pracę. 
Przewodniczący komisji Oświaty Marian Kaźmierczak powiedział, że już po posiedzeniu komisji oświaty 
mieszkańcy sygnalizowali radnemu, że chcą również płacić miesięcznie za odpady i zaproponował, aby 
dopisać do projektu uchwały, że dopuszcza się możliwość płacenia co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. 
Radny Henryk Kryściak – może wywiesić zaległości za wywóz śmieci na tablicach ogłoszeń we wsiach.  
Przewodniczący Rady – to jest sprawa Wójta.     
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Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę i poprosił o zwołanie w tym czasie komisji budżetowo-
gospodarczej oraz wnioskodawcę zmiany w projekcie uchwały radnego Mariana Kaźmierczaka.  
  
Po przerwie 
Przewodniczący Rady poinformował, że po posiedzeniem komisji budżetowo-gospodarczej na jej wniosek 
wycofuje ostatnie trzy projekty uchwał z porządku obrad tj.: g,h,i. 
 
Ad.10 i ad.11 
 
Radny Mariusz Nawrocki przekazał trzy interpelacje na ręce Wójta w sprawie: skarpy przy Panu Priebe, 
wybijania kanalizacji  oraz usunięcia zapadliska po kanalizacji. 
 
Radny Henryk Kryściak – zapytał Panią Sekretarz, czy jest przewidziany dowóz osób przez gminę na 
wybory uzupełniające? 
Pani Sekretarz – odpowiedziała, że nie, gminie nie wolno tego zrobić. 
Sołtys z Dalek Pan Ryszard Majewski zapytał o drogę która miała być remontowana, od roku 2005 jest 
wniosek o jej remont od ulicy Skrajnej na Dalkach. 
Przewodniczący Rady – ta droga zostanie wprowadzona do budżetu będzie wykonana jest już projekt. 
 
Wójt – aby ta droga była doprowadzona do stanu jak powinna wyglądać to muszą być usunięte problemy 
naturalne tzn. drzewa. Jest zgoda na wycinkę drzew przy tej drodze. Część mieszkańców była za, większość 
była przeciwna, wycięto trzy drzewa było to niezbędne do tego, aby tą drogę poszerzyć. 
Był problem z remontem drogi ponieważ najpierw trzeba przeprowadzić odprowadzenie wody i zgodę od 
Pana Świerkowskiego której nie było. 
Dalej Wójt powiedział, że droga nie była ujęta w budżecie ale była zaplanowana ponieważ gmina w trakcie 
przygotowania projektu budżetu nie może wszystkich inwestycji wprowadzić na kolejny rok bo budżet musi 
się zamknąć. Po nowym roku są wpływy nowych środków z bilansu poprzedniego roku i wtedy można 
dodatkowe zadania wprowadzić i tak było z drogą na Dalkach. Była przewidziana do realizacji w roku 2014 
i na dzisiejszej sesji miała być wprowadzona i przegłosowana w zmianach budżetowych, ale komisja 
gospodarcza orzekła że na następnej sesji w kwietniu lub na początku maja. Wówczas zostanie 
zaakceptowana będzie ogłoszony przetarg i droga w tym roku będzie na pewno zrobiona. Ale nie odcinek 
od torów do zakrętu ponieważ jest to teren miejski gmina może tylko wnioskować do urzędu miasta, aby ta 
droga była przejezdna i bezpieczna dla użytkowników.   
 
Przewodniczący Rady powiedział, że rada przeznaczy środki na wykonanie tej drogi myśli, że do końca 
wakacji będzie wykonana.  
Ad.12. 
Wolnych wniosków i informacji nie było. 
 
Ad.13 
    

W związku w wyczerpaniem porządku obrad  sesji Rady Gminy Gniezno Przewodniczący 
zamknął  LIII sesję Rady Gminy o godzinie 14.00 

 
 

Protokolant        Przewodniczący Rady 
Mirosława Szyda       /-/ Marek Słomczewski 
 
 
  


