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projekt 
 
         Protokół Nr LVII / 14 
      z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                         z dnia 10 września 2014 r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad 12.00 
 
 Otwarcia LVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski, który 
powitał wszystkich zebranych na sali obrad w Urzędzie Gminy al. Reymonta 9-11. 
 W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, Sekretarz Gminy Anna 
Pacholczyk, Skarbnik Gminy Gabriela Cempel, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa, radny Powiatu 
Gnieźnieńskiego Rafał  Skweres, Prezes GARG  Pan Juliusz Trojanowski, przedstawicielka lokalnej 
prasy. 
Przewodniczący rady poinformował, że wg listy obecności na sesji obecnych jest 14 radnych, radny 
Henryk Kryściak może się spóźnić  wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
  
Ad. 2 
 Porządek obrad:  
1. Otwarcie LVII sesji Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  LVI  sesji Rady Gminy.   

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 

8. Przekazanie skargi na Wójta do rozpatrzenia  przez  Komisję Rewizyjną 

9. Dyskusja.    

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/. zmiany budżetu na 2014 rok, 

b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 

c/. nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

d/. nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

e/. nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

f/. uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Gniezno, 

g/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Lubochnia, 

stanowiących własność Państwa Radosława i Sylwii Wiśniewskich na rzecz Gminy Gniezno, 

h/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne dz. nr 73/1, 73/3 i 73/4. 

 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Gminy.     

 

 Ad.3 
Wniosków radnych do porządku obrad nie było.  
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Ad.4 
  
Rada nie miała uwag do projektu protokołu z LVI Sesji Rady wobec tego Przewodniczący Rady stwierdził jego 
przyjęcie. 
 
Ad.5 
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: Edytę Żuchowską ,Mariana Kaźmierczaka i 
Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 
Skład komisji rada głosowała jednogłośnie. 
 
Ad.6 
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu między sesjami.  
Zakończone zostały inwestycje związane z budową sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno, we 
wsiach: Wierzbiczany, Wełnica, Winiary i Goślinowo. W toku realizacji są 23 zadania związane z budową 
oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Termin ich zakończenia został wyznaczony do dnia 31 października 
br.  
Wykonywane są prace obejmujące przebudowę drogi gminnej we wsi Dalki, termin wykonania do 30 września. 
Dobiegają końca prace związane z wykonywaniem nakładki asfaltowej na odcinku drogi w Jankowie Dolnym. 
W dniu 6 sierpnia odbył się przetarg nieograniczony na budowę sieci gazowej obejmującej Krzyszczewo, 
Modliszewo, Modliszewko, Napoleonowo, Obórkę, Pyszczynek i Zdziechowę w części niezgazyfikowanej. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Gazobudowa – Poznań ,jednak odmówiła podpisania umowy, tracąc wadium w 
wysokości  50.000 zł. 
Wobec powyższego obligatoryjnie w dniu 02.09.2014r. została zawarta umowa z następnym w kolejności  
wykonawcą tj.Durczak Instalacje reprezentowanym przez Krzysztofa Durczaka z Gniezna za cenę 2.091.000,- 
zł Termin realizacji całej inwestycji do 15 maja 2015r. Wykonawca planuje rozpocząć roboty od przyszłego 
tygodnia. 
W kolejnym przetargu na budowę sieci gazowej w miejscowościach: Wierzbiczany, Lubochnia, Lulkowo, 
Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne, Wola Skorzęcka i Kalina wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą 
złożyła Gazobudowa – Poznań, za cenę 2.644.500,-. Umowa została zawarta w dniu 02.09.2014r.Termin 
realizacji do dnia 31 lipca 2015r. Prace mają rozpocząć od przyszłego tygodnia. 
W dniu 01.09. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo. 
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 16.09.Zadanie będzie współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski zapytał kiedy będzie wykonana sztuczna 
nawierzchnia na boisku w Zdziechowie przy szkole miało to być zrobione do dożynek i jaki powód opóźnienia  
Wójt – nie ma żadnego opóźnienia wszyscy wiedzieli, że nakładki czyli sztucznej trawy nie można było 
położyć wcześniej ponieważ na tym boisku był ustawiane krzesła, scena – to by uszkodziło tą nakładkę  w 
związku z tym w najbliższym czasie będzie to zrobione. 
Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak zapytało drugie boisko czy w związku z opóźnieniami 
w dostarczeniu trawy sztucznej i pracami dodatkowymi znany jest termin oddania do użytku tego boiska. 
Wójt – boisko będzie oddane do końca września. 
Radny Łukasz Ciesielski – zapytał wójta o przybliżony termin wykonania nakładki, termin dożynek był  znany.  
Z jego wiedzy wynika,że nie zostało to jeszcze zlecone. 
Wójt – tak jak powiedział wcześnie  obie nakładki będą zrobione we wrześniu. 
Radny Marian Kaźmierczak – zapytał ponownie, czy został przekazany wzór herbu Gminy Gniezno do 
Starostwa? Na dożynkach powiatowych nie było herbu Gminy Gniezno więc wynika z tego że nie przekazano. 
Wójt – herb został przekazany do Starostwa. 
Dyrektor ZEAS-u – poinformował, że osobiście przekazywał projekt loga i herbu Gminy Gniezno drogą 
meilową do Pani Kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
Radny Powiatowy Rafał Skweres poinformował, że był obecny na sesji Rady Powiatu i w sali sesyjnej jest 
widoczny na ścianie herb Gminy Gniezno. 
  
Ad.7 
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy rady między sesjami.   
W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Gniezno. 
Rada Gminy spotkała się na posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 3 września br.  w celu omówienia Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Gniezno na lata 2014-2020 
Obecni na posiedzeniu byli Wójt Gminy i  Pani Sekretarz. 
Kierownik GOPS-u przedstawił  szczegółowo tematykę i zagadnienia zawarte w Strategii.  
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Komisja Oświaty zgodnie z rocznym planem pracy na 2014r. w dniu 13 sierpnia objechała świetlice wiejskie 
natomiast w dniu 29 sierpnia br. był objazd szkół gminnych. 
Sprawozdania  z tych objazdów będzie przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Oświaty na sesji w 
dniu 3 października br.    
W dniu 3 września  br. odbyło się posiedzenie komisji Oświaty na którym omówiono projekty uchwał które 
uzasadniały Pani Sekretarz i  z-ca Skarbnika. Poruszono między innymi sprawę nakładki na drodze powiatowej 
w Piekarach, zakupu samochodu strażackiego oraz budowy świetlicy w Goślinowie. Komisja jest za przyjęciem 
Strategii.  
Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 5 września br.głównym tematem obrad było omówienie szczegółowe 
projektów uchwał  na dzisiejszą sesję. Komisja nie wniosła uwag do projektów uchwał i opiniowała 
pozytywnie. Uchwały uzasadniali Pani Sekretarz i z-ca Skarbnika.  
Radny Kryściak miał kilka wniosków do Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Gniezno.  
W dniu 9 września br.odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej głównym tematem obrad było 
omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 
Uchwały uzasadniali Wójt, Pani Skarbnik i Przewodniczący Rady. Opinia komisji o projektach uchwał  była 
pozytywna. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się w  dniu 3 października prawdopodobnie w 
Szkole w Szczytnikach Duchownych. 
Dalej powiedział, że jest opinia RIO w Poznaniu  o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014r. która jest 
pozytywna jest do wglądu  w biurze rady Gminy. 
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismem które wpłynęło od Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Zdziechowie w sprawie budowy boiska w Zdziechowie. 
Jest również artykuł, który ma się ukazać w prasie w tej sprawie. 
Przewodniczący dodał że ma nadzieję że Wójt podejmie rozmowy z Klubem i uważa, że to boisko by się 
przydało dla młodzieży. W tegorocznym budżecie nie było środków na ten cel, wiosną nie było sygnałów ,że 
jest taki problem. Pozostawia tą sprawę  do zastanowienia wójtowi. 
 
Wójt – sprawa  jest znana - boisko, które jest aktualnie boiskiem szkolnym i ono w tym roku kosztuje 250 tys.zł 
jest poprawiane i młodzież będzie mogła z niego korzystać, drugie boisko które jest za remizą to sportowcy 
uważają że ono ma nieodpowiednią nawierzchnię trawa jest wymokła, zostało zlecone poprawienie tego. 
Natomiast boisko szkolne  o którym jest mowa jest to boisko do kosza i siatkówki.Boisko o które młodzież 
walczy to za wsią wymaga kilkaset tysięcy złotych jest to jego zdaniem rozrzutność i wyrzucanie tam pieniędzy 
ponieważ  jest na ukończeniu opracowanie dokumentacji na cały kompleks szkolno gimnazjalny łącznie z  
dużym profesjonalnym boiskiem i dwoma boiskami mniejszymi i to będą następne boiska które będą dużo 
kosztowały. 
  
Dzisiaj wyrzucając pieniądze na to, co wymyśliła grupa sportowców w Zdziechowie jest  zdaniem Wójta  
nonsensem. Zostali oni poinformowani, że aby pomniejszyć koszty i poprawić nawierzchnię to jak będą robione 
odkrywki przy budowie trasy S5. W październiku ma być podpisana umowa o rozpoczęciu budowy  S5 i 
wówczas ziemia  będzie bezpłatna  i można ją nawieźć ponieważ jest  tam duża różnica poziomów , trzeba 
wyciąć jeszcze drzewa ,aby jak najniższym kosztem  też to boisko przygotować do korzystania  przez młodzież. 
Wójt – jeśli chodzi o rozgrywanie profesjonalnych meczy to ustalił z burmistrzem Kłecka, że na ligowe mecze 
drużyna zostanie przywieziona autobusem do Kłecka. Natomiast trenować i ćwiczyć można w warunkach jakie 
są w Zdziechowie  do czasu  wybudowania boiska profesjonalnego na terenie gdzie będzie budowany Zespół 
Szkolno Gimnazjalny. 
Radny Łukasz Ciesielski – powiedział, że chodzi o pełnowymiarowe boisko i poprosił Wójta o realny termin 
kiedy w nowym kompleksie  będzie takie boisko.   
Wójt – następuje nowe rozdanie środków z UE i w przyszłym  roku gmina stosownie do możliwości i 
ogłoszonych naborów będzie składać wnioski na  pozyskanie funduszy na budowę poszczególnych elementów 
zespołu łącznie z boiskami, ale kiedy to nastąpi tego nie powie. Nie pozwoli na rozrzutność pieniędzy, czy się 
to sportowcom podoba ,czy nie. 
Radny Henryk Kryściak –wójt mówił wcześniej że naprawa boisk będzie kosztowała 250 tys.zł.w tym roku a 
wybudowanie nowego boiska Orlik gminę kosztowało 300 tys.zł. jak by gmina dołożyła 50 tys.zł. do tych 250 
tys.zł. to o których Wójt mówił było by boisko profesjonalne. Jeśli chodzi o boisko pełnowymiarowe to można 
wykorzystać to które jest w Szczytnikach Duchownych. Nowy Orlik rozwiązał by sprawę boisk  w dużym 
stopniu. 
   
Ad.8 
Przewodniczący zapoznał radę z treścią skargi jaka wpłynęła do rady na wójta. 
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Przewodniczący powiedział, że skargi na wójta rozpatruje tylko rada. Poprosił radę o zgodę na przekazanie 
skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  ze zobowiązaniem komisji, aby przygotowała informację do 
rady, czy skarga jest zasadna i przedstawiła to na sesji w dniu 3 października br. taki wniosek złożył 
Przewodniczący Rady.  
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie: za było 15 głosów. Przewodniczący Rady 
poinformował, że skarga została jednogłośnie skierowana przez Radę do zbadania  przez Komisję Rewizyjną. 
Termin został ustalony że do 3 października br. dokumenty są dostępne w biurze rady. 
      
Ad. 9 i 10 
 Dyskusja i podjęcie uchwał.  
Przewodniczący Rady powiedział, że projekty uchwał były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji 
jeżeli radni będą zadawać pytania to Wójt  lub osoba wskazana  przez niego odpowiedzą  na pytania. 
 
- uchwała Nr LVII/ 403 /2014 w sprawie  zmian budżetu   
Głosowanie: 13 za , 2 głosy wstrzymujące 
- uchwała Nr LVII/ 402 /2014r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 

Głosowanie: 13 za, 2 głosy wstrzymujące. 

 - uchwała Nr LVII/ 404  /2014 w sprawie  nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, pytań nie było 

Głosowanie: za 15 głosów. 

- uchwała Nr LVII/ 405 /2014 w sprawie  nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, pytań nie było 

Głosowanie: za 15 głosów  

 - uchwała Nr LVII/406  /2014r w sprawie  nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, pytań nie było 

- uchwała Nr LVII/ 407 /2014 w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie 

Gniezno, 

Prezes GARG-u omówił Strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Gniezno na lata 2014-

2020. 

 

Przewodniczący Rady – rada zajmowała się tym tematem długo ibędzie on realizowany przez nowe władze 

Gminy wybrane w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada br. Potrzebny jest psycholog w Ośrodku 

Pomocy Społecznej, poważnym tematem jest dom spokojnej starości który powinien być przez nowe władze 

Gminy poważnie potraktowany. Gmina wydaje na 10 osób rocznie ponad 200 tys.zł. które są w innych 

placówkach. Problem będzie narastał w związku z  wyjazdami młodych do pracy za granicę  starsi mieszkańcy 

zostają sami. 

  

Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy są uwzględnione uwagi które wnieśli radni? 

Prezes GARG odpowiedział, że tak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr LVII/ 408 /2014 w sprawie  skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Lubochnia,stanowiących własność Państwa Radosława i Sylwii 

Wiśniewskich na rzecz Gminy Gniezno, 

Pytań brak, uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała NrLVII/409/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne 

dz. nr 73/1, 73/3 i 73/4. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Skoremu którego dotyczy powyższa uchwała który powiedział, że 
realizacja zmiany projektu dotycząca pasa zieleni jest nieuzasadniona merytorycznie z uwagi na to, że Wójt 
wydając decyzję o warunkach zabudowy dla działki 150/3 i 154 na rozbudowę budynku inwentarskiego  oraz 
garażu przychylił się do wniosku właściciela tych gruntów o wykreślenie pasa zieleni powołując się na ustawę o 
planowaniu przestrzennym. Dlatego nie widzi sensu zmieniać ten planu o pas zieleni. To są zmarnowane 
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pieniądze i wpływy z podatku rolnego i z opłaty planistyczne. Następnie Pan Piotr Skory przedstawił 
Przewodniczącemu Rady i Wójtowi prawomocną decyzję o warunkach zabudowy z dnia 27 maja 2014r.  
 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Józefowi Stachowiakowi który powiedział, że jest to 
decyzja o rozbudowę chlewni o 60m2 żadna produkcja nie będzie powiększona. Chodzi o budynek inwentarski 
chlewni ok.400m2 który Pan Skory zablokował. Kupując grunt rolny i przekształcając go na działki budowlane 
Pan Skory narzuca swoje prawa.  
Pan Piotr Skory powiedział, że decyzja o którą chodzi Panu Stachowiakowi przekracza 30 dużych jednostek 
przeliczeniowych nie jest podana ilość sztuk zwierząt ,trzeba będzie wykonać ocenę oddziaływania na 
środowisko.  
Pan Stachowiak – w decyzji o warunkach zabudowy będzie łącznie38 jednostek przeliczeniowych. Formalnie 
jest wszystko przygotowane chodzi o to że: chciałem budować budynek inwentarski, urbanista wyrysował na 
mojej działce pas zieleni natomiast na terenie działek Pana Skorego takiego pasa zieleni nie ma. Druga sprawa 
to taka, że jeżeli Panu Skoremu nie odpowiadają wyziewy a teraz jest uchwała o zmianie planu i można oddalić 
działki, aby w przyszłości nie powodować konfliktów sąsiedzkich 
Pan Skory-  chodziło mu o wielkość budynków, których wymiary wynoszą 30m na 12 m a w obszarze 
analizowanym brak jest takiego budynku oraz nie odpowiada mu lokalizacja. 
 
Przewodniczący Rady- Rada tą uchwałą zmieniająca plan nie ingeruje w interesy  obu właścicieli gruntów tylko 
stara się wyciszyć konflikt, określenie pasa zieleni w niczym nie przeszkadza w wydaniu decyzji podziałowej i 
określeniu linii zabudowy oddalającej od przyszłego budynku inwentarskiego, również nie przeszkadza w 
sprzedaży działek budowlanych. Urbanista powinien przewidzieć ten pas zieleni. W przyszłości jeżeli nie 
zostanie wprowadzony pas zieleni konflikt będzie narastał między poszczególnymi właścicielami działek, a 
rolnikiem. W celu uniknięcia tego konfliktu na przyszłość wójt przygotował rozsądną propozycje która nie 
ingeruje w prawa inwestora ale umożliwia funkcjonowanie gospodarstwa rolnego decyzja Rady na obecnej 
sesji. Jeśli będą pytania radnych do obu właścicieli gruntów to wójt odpowie. 
Dalej Przewodniczący Rady powiedział, że ogłosi 5 minutową przerwę w celu spotkania się z wójtem i 
przewodniczącymi komisji, naradzić się i w dalszym ciągu sesji odbędzie się głosowanie uchwały. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Henrykowi Kryściakowi, który powiedział ”przyznam się że 
dokładnie tej sytuacji nie znam  wiem o co tutaj chodzi, ale w takich spornych sytuacjach rada kiedyś pojechała 
do Pana Nowaka na Dębówiec i tam na miejscu rozstrzygnęła tą sprawę. Są to sprawy bardzo ważne. Cały czas 
mówię,że takie sytuacje jak była w Goślinowie, Dębówcu jest w Mnichowie. Teraz mamy tutaj znowu. 
Tu musimy patrzeć perspektywicznie do przodu. Ja dzisiaj nie podejmę się podjęcia żadnej decyzji bo ja 
dokładnie tego nie znam dopóki  na własne oczy tam nie zobaczę tam.Tu na tym planie nawet nie ma 
zaznaczonych tych działek które są w uzasadnieniu ,ja nie wiem która to jest działka Mn 1. tu nie nie ma..Ja nie 
mogę się zorientować o co tutaj chodzi. Dlatego moja propozycja jest taka, aby zdjąć dzisiaj z programu 
sesji,mamy czas pojedziemy, uchwalimy i wtedy podejmiemy decyzję.Ale dzisiaj ja nie jestem w stanie podjąć 
jakiejkolwiek decyzji , tu nie jest nic napisane nie znam tej sytuacji” 
  
Przewodniczący Rady powiedział, że wszystko było omawiane Radnego nie było na ostatniej sesji i na 
posiedzeniach komisji. Pan Stachowiak przedstawiał sprawę, odpowiedzialność Radnego za przygotowanie do 
sesji polega na tym jeżeli jest przygotowana uchwała w terminie Radny wie co robi, a dzisiaj nagle okazuje się, 
że Radny mówi, że nie wie co robi. Nie można tak traktować mieszkańców. Uchwała nie będzie zdjęta z 
porządku obrad tylko dlatego, że których Radny jest nie przygotowany, aby podnieść w odpowiednim 
momencie rękę.  
 
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę i udał się z Wójtem i   
przewodniczącymi komisji do Biura Rady na naradę. 
 
Po przerwie 
 
Przewodniczący poinformował, że decyzją Wójta i Kierownictwa Rady uchwała będzie głosowana na 
dzisiejszej sesji. Radni mieli wystarczająco dużo czasu, aby się przygotować do sesji. 
Zarządził głosowanie uchwały -  za było  10, przeciw 0, wstrzymujących się 3 głosy – w głosowaniu nie brała 
udziału radna Edyta Żuchowska i radny Mirosław Adamski. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 
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Ad.11 i ad.12 
 
Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że złożyła 3 interpelacje skierowane do Rady Gminy Gniezno , nie 
uzyskała jeszcze odpowiedzi, wobec tego złożyła je ponownie na ręce przewodniczącego Rady zgodnie ze 
statutem Gminy  Gniezno rozdział 5 § 31 pkt 4. 
Przewodniczący Rady poinformował, że interpelacje radny składa do Wójta.  
Radny Henryk Kryściak zapytał o sprawę Pani Kurdykowskiej podziału jej gruntu na działki budowlane.  
Sugestie które zgłaszała nie zostały uwzględnione przez urbanistę w planie zagospodarowania. Radny poprosił 
o pisemną odpowiedź do Pani Kurdykowskiej jak wygląda jej sprawa. 
Dalej radny poruszył sprawę hydrantu,który jest umiejscowiony w  drodze w Szczytnikach Duchownych 
stwarza niebezpieczeństwo Ta  sprawa musi być uregulowana.  
Wójt był w terenie i widział to. Dalej Radny Kryściak zadał pytanie Pani Skarbnik, czy Fundusz Sołecki może 
być przeniesiony na następny rok. Skarbnik odpowiedziała, że nie.  
Pani Sekretarz Anna Pacholczyk wyjaśniła, że była sytuacja że wieś nie wykorzystała w danym roku tego 
funduszu, ponieważ nie było możliwości, gdyż część pieniędzy została. Poinformowała na zebraniu wiejskim, 
że te pieniądze wykorzystano jako Gmina w przyszłym roku Gmina dołoży ze swoich pieniędzy, 
bo  będzie  brakowało do funduszu.  
Przewodniczący Rady – Mieszkańcy powinni się cieszyć, że Wójt jest życzliwy i dzie w kierunku ludzi, bo ten 
fundusz ma pomóc wsiom i poprosił, aby nie robić afery tam, gdzie jej nie ma. 
Sołtys Strzyżewa Kościelnego Pan Jacek Lewicki zapytał o budowę toru motokrosowego na terenie Strzyżewa 
Kościelnego mieszkańcy pytają o tą sprawę. 
Wójt- sprawa sprawdzenia, czy właściciel tego gruntu przekracza swoje kompetencje dotyczące zmiany w 
ukształtowaniu terenu należy do nadzoru budowlanego. Gmina takie pismo wystosowała i czekamy na jego 
reakcje nadzoru budowlanego. 
Wójt- odpowiadając Radnemu Krysiakowi w sprawie Pani Kurdykowskiej gdyby na początku skontaktowała 
się z urbanistą  i wniosła swoje uwagi. Urbanista zrobił plan najlepiej jak było to możliwe na działce którą Pani 
Kurdykowska przekazała do opracowania. Natomiast po jakimś okresie czasu nagle chciała zmiany dróg na tym 
terenie. Aby zmienić plan należy opracować go na nowo. Na dzień dzisiejszy nie są zakończone prace nad 
wszystkimi zleconymi planami  do tej pory które były półtora roku temu zlecone  i jeśli będzie wymóg zmiany 
planu to można dopiero dać do opracowania po zakończeniu wszystkich aktualnych opracowywanych planów. 
Wójt  w sprawie hydrantu odpowiedział,że jest on własnością Wodociągów Miejskich  i to wodociągi 
na wniosek Gminy ten hydrant powinny przenieść .Będzie jeszcze raz wysłane pismo w tej sprawie.      
  
Ad.13  
Wolnych wniosków i informacji nie było.  
 
Ad. 14 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LVII sesję Rady Gminy Gniezno. 
Sesja trwała od godziny 12.00 – 13.50.  
  
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 
 

  
  
  


