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           Protokół Nr  XXI / 11 

            z Sesji Rady Gminy Gniezno 

                                                     w dniu  29 grudnia 2011r. 

 

Godzina rozpoczęcia  obrad  9.00 

Ad.1 

 

               Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Marek 

Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu uczestniczyli: wójt Gminy 

Gniezno Włodzimierz  

Leman, sekretarz gminy Anna Pacholczyk, skarbnik gminy Gabriela Cempel, dyr.ZEAS Jaro-

sław Wietrzyński, dyrektorzy Szkół Gminnych i Przedszkoli, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa, 

sołtysi, radny Powiatu Gnieźnieńskiego Jan Gorzelańczyk i Rafał Skweres, senator RP Piotr 

Gruszczyński, dzielnicowi Gminy Gniezno.    

 Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik do protokołu.    

  

Ad. 2 

  

1/.  Otwarcie  XXI  sesji Rady Gminy 

2/.  Przedstawienie  porządku obrad. 

3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 

4/.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji rady 

5/.  Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 

6/.  Informacja Przewodniczącego Rady z pracy  rady  między sesjami.  

7/ . Informacja Skarbnika Gminy na temat proponowanych zmian budżetowych w roku 2011 

8/.  Omówienie projektu budżetu Gminy na 2012 rok 

9/.  Dyskusja i  wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez Przewodniczących     

      Komisji oraz zgłaszanie poprawek do budżetu    

10/.Podjęcie uchwał w sprawach: 

   

 a/.zmian w budżecie na 2011r. 

b/.uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i         

    Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.  

 c/.przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół  

               podstawowych i gimnazjów Pt „Akcja – bilet „ realizowanego w ramach zadań wła-

snych Gminy Gniezno  

d/. uchwalenia Programu ochrony środowiska Gminy Gniezno na lata 2011 – 2014 z       

    perspektywą na lata 2015-2018 wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko 

e/. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2012 – 2021 

f/. uchwalenia budżetu na 2012 rok. 

g/. zatwierdzenia  planu  pracy Rady Gminy Gniezno na 2012 rok. 

h/. przyjęcia planu  pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2012 rok. 

i/. zatwierdzenia  planu  pracy na 2012 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno  

j/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania udziałów w nieruchomości     

    położonej w Szczytnikach Duchownych na rzecz Gminy Gniezno. 

k/.wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Gniezno od Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/1 położonej w obrębie 

Goślinowo zabudowanej oczyszczalnią ścieków. 

l/. wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nieodpłatne przejęcie  od Agencji        

   Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/12 oraz      

   działka 5/9, położonych w miejscowości Jankówko  

m/.wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nieodpłatne przejęcie od Agencji  
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Nieruchomości Rolnych  nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35/9,    

    położonej w obrębie Goślinowo zabudowanej hydrofornią.  

n/.wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości   

    stanowiącej własność Gminy Gniezno na okres dłuższy niż trzy lata. 

11/.  Interpelacje i zapytania  radnych.  

12/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.  

13/. Wolne wnioski i informacje. 

14/. Zakończenie obrad  XXI sesji Rady Gminy. 

  

Ad.3 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: radnych Lidię Pie-

trzak,Edytę  

Żuchowską i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada głosowała skład komisji jednogłośnie.      

 

Ad.4 

Rada przyjęła protokół z XVII sesji jednogłośnie bez uwag. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu senatorowi RP Piotrowi Gruszczyńskiemu, który podzię-

kował za zaproszenie i złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

  

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji są obecni wszyscy radni wobec tego podjęte 

uchwały będą prawomocne.  

 

Ad.5 –Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

 

Wójt poinformował, że zaplanowane inwestycje na 2011 rok zostały zrealizowane wybudowa-

no drogi, położono nakładki na niektóre drogi, została wyremontowana świetlica w Strzyżewie 

Kościelnym, została wykonana zaplanowana na ten rok budowa  hali sportowej w Jankowie 

Dolnym, zostały przeprowadzone inwestycje związane z doprowadzeniem wody do nowo wy-

budowanych osiedli na te rok, realizowano też oświetlenie ulic i osiedli w miarę możliwości 

finansowych, na bieżąco są przeprowadzane wycinki krzewów , czyszczenie rowów i poboczy 

pozwalają  na to warunki atmosferyczne. Jest jeszcze wiele inwestycji do realizacji, ale ze 

względów finansowych ich nie wykonano min.dwie drogi w Strzyżewie w kierunku Ganiny i w 

Wełnicy na os.Letnim. 

Radny Kaźmierczak zapytał, czy był ostateczny odbiór remontu świetlicy w Strzyżewie Ko-

ścielnym. 

Wójt – ostateczny odbiór już był jest oświadczenie inspektora nadzoru, że remont jest całkowi-

cie zakończony. 

Sołtys ze Strzyżewa Kościelnego Jacek Lewicki powiedział, że remont świetlicy został zakoń-

czony podziękował wszystkim, którzy podjęli decyzję o remoncie i tym, którzy przyczynili się 

do jego realizacji: wójtowi, pani sekretarz, pani skarbnik pracownikom Gminy.  

Zewnętrzne środki finansowe pozyskane na ten remont pozwoliły na wyremontowanie obiektu, 

którego nie powstydziła by się żadna społeczność wiejska.   

Wójt powiedział, że pewne inwestycje, które są w jakimś czasie zaplanowane nie zawsze mogą 

być w danym czasie zrealizowane ze względu na to, że są składane wnioski na dofinansowanie 

gmina musi czekać do momentu zatwierdzenia i przyznania pieniędzy.Aby nie marnować moż-

liwości do zewnętrznego dofinansowania, aby można było poszerzyć zakres inwestycji to na 

niektóre kosztowne inwestycje trzeba poczekać w czasie, aby można było realizować je przy 

pomocy środków zewnętrznych. Gmina stara się tam, gdzie jest to możliwe pozyskiwać środki 

zewnętrzne na inwestycje w związku z tym niejedne są odkładane w czasie, ale to z powodu 

tego aby tych inwestycji było jak najwięcej. 
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Ad.6 – Informacja przewodniczącego o pracy rady między sesjami. 

 

Przewodniczący zapoznał wszystkich z informacją o działalności rady między sesjami. 

Odbyła się sesja nadzwyczajna w dniu 14 grudnia 2011r. przed obecną sesją odbyły się posie-

dzenia wszystkich komisji rady na których omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję 

Radny Kryściak powiedział, że na dyżurze mieszkanka gminy miała przemyślenia, które prze-

każe radnym na następnej sesji.      

        

Ad.7  

Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2011 rok. 

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań radnych nie było.     

 

Przewodniczący Rady  podziękował pani skarbnik i wójtowi, że mimo bardzo trudnego roku  

wielu punktów, które nie zostały zrealizowane m.in.sprzedaż majątku udało się zrealizować ten 

budżet wykonać inwestycje, a większe wydatki o 2 miliony spowodowane było tym,że gmina 

zaciągnęła kredyt na budowę dróg gminnych  jest to ogromny sukces, że mimo trudnej sytuacji 

w kraju gminie udało się ten budżet zrealizować.  

- uchwała Nr XXI/ 127/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011rok  - podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8 – Omówienie projektu budżetu na 2012 rok. 

 

Skarbnik omówiła szczegółowo projekt budżetu na 2012 rok. 

 

Ad.9 –  Dyskusja i  wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez Przewodniczą-

cych  Komisji oraz zgłaszanie poprawek do budżetu    

 

Przewodniczący  Rady poprosił radnych i przewodniczących komisji o wyrażenie opinii komi-

sji w sprawie projektu budżetu i zgłaszanie poprawek do budżetu. 

 

Przewodniczący Komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski podziękował wójtowi za 

sporządzenie projektu budżetu. Rada dyskutowała już dłuższy czas nad tym projektem. 

Jest sporo inwestycji oświatowych. 

Projekt budżetu jest uzasadniony, ale jako przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej 

chciałby dodać,że jeśli chodzi o wieś Zdziechowa w której mieszka to od 5 lat stara się o sfina-

lizowanie projektu na budowę kompleksu szkolno-gimnazjalnego obecnie nie ma jeszcze zgo-

dy na przejęcie gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych jest to dla niego niezrozumiałe.   

W Zdziechowie jest gimnazjum, przedszkole, są trudne warunki lokalowe pomieszczenia są 

małe uczniowie nie mają sali gimnastycznej, a wójt proponuje budowę boiska Orlik w Mni-

chowie, zdaniem przewodniczącego większą potrzebą było by wybudowanie Orlika w Zdzie-

chowie,gdzie jest dużo dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola także dzieci z 

okolicznych wsi Zdziechowa ma około 800 mieszkańców, ale do szkoły uczęszczają dzieci 

również z okolicznych wsi  Obórki, Napoleonowa, Pyszczynka,Krzyszczewa. 

W przyszłości planuje się budowę kompleksu szkolnego  w Zdziechowie, gdyby teraz wybu-

dowano boisko Orlik w Zdziechowie wówczas budowa nowej szkoły była by tańsza o boi-

sko,które zostało powstało teraz. 

Radny zgłosił do Przewodniczącego Rady  wniosek do przegłosowania o lokalizację budowy 

boiska czy boisko miało by być budowane w Mnichowie czy Zdziechowie. 

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – komisja zaj-

mowała się projektem budżetu na 2012 rok, ale nie udało się wypracować wspólnego stanowi-

ska  budżet jest przygotowany dobrze, ale są uwagi: 

pierwsza to sposób w jaki dwie inwestycje zostały wprowadzone do projektu budżetu  w ocenie 

komisji oświaty jest niedopuszczalne, aby tak traktowani byli radni stawia się ich wobec faktu 

dokonanego. Inwestycje budowa świetlicy w Goślinowie i budowa Orlika w Mnichowie to 

Komentarz [M1]:   
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inwestycje uzasadnione , potrzebne i w ocenie komisji są inwestycjami oświatowymi. Składał 

wniosek do przewodniczącego rady, aby radni wiedzieli wcześniej o niektórych inwestycjach. 

Dobrze by było, aby plany roczne były zgodne z wieloletnim planem , który rada uchwaliła,a 

tej zgodności nie ma, ale to jest związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.  

Radny nie ma przekonania gdzie to boisko powinno być wybudowane gdyby rok wcześniej, 

radni z sołtysami przeprowadzili spotkania na ten temat wiadomo by było jakie jest zapotrze-

bowanie na terenie gminy. Sytuacja boisk na terenie Gminy Gniezno jest następująca: w Zdzie-

chowie boisko asfaltowe zostało wyłączone przez Sanepid jako nie spełniające parametrów, za 

chwilę podobna sytuacja będzie w Jankowie Dolnym. Radny rozumie,że gmina będzie się sta-

rała o pozyskanie części funduszy  na budowę Orlika, ale w tych pieniądzach można by było 

spróbować sukcesywnie uzdrowić sytuację z boiskami przy każdej z dużych szkół. 

   

Komisja zgadza się z propozycją budżetową natomiast nie zgadza się z propozycją zapropono-

wania zadań do tego budżetu. 

     

Przewodniczący Rady powiedział, że do 15 września wszyscy mają prawo składać wnioski na 

inwestycje do projektu budżetu  do wójta natomiast wójt przygotowuje projekt budżetu i daje 

projekt radzie do 15 listopada zachował wszystkie procedury wójt przekazał radzie od tego 

czasu  rozpoczyna się dyskusja rady i rada ma prawo zmienić wszystko  poza tym, że nie może 

zwiększyć zadłużenia budżetu. W sprawie budowy Orlika w Mnichowie to były dyskusje na 

komisjach, ale to dzisiaj padł wniosek rada może to zmienić i wójt będzie realizował to co 

uchwali rada. 

Radny Kaźmierczak powiedział, że nie miał na uwadze tego, że proceduralnie było coś źle, ale 

w trakcie przygotowań do projektu budżetu gdyby informacje były wcześniej nie było by dzi-

siaj  kontrowersji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski  powiedział, że budowę boiska Orlik w 

Mnichowie wymogli na wójcie mieszkańcy Dalek i Mnichowa zebrano 239  podpisów w mie-

siącu marcu br. 

Południowa strona gminy to są Dalki i Mnichowo są we wszystkich inwestycjach pomijane. 

Mnichowo stara się pozyskiwać fundusze jako strażacy i jako jedyna jednostka w powiecie 

gnieźnieńskim posiadająca Organizację Pożytku Publicznego zebrała z 1% podatku za 2010rok 

kwotę 6.300 zł. 

Wice przewodniczący rady Piotr Sobański uważa, że każda wieś powinna mieć Orlik mimo 

wszystko twierdzi,że wieś Zdziechowa ze względu na wielkość szkoły w której warunki  loka-

lowe nauki są złe powinna mieć Orlik. 

 

Radny Szymański zapytał panią sekretarz, kto pisał projekt na budowę Orlika w Mnichowie i 

świetlicę w Goślinowie zauważył, aby inwestycje były konsultowane z radą ponieważ o budo-

wie Orlika rada nic nie wiedziała powinna być już poinformowana w miesiącu marcu będzie 

głosował za budową boiska w  Zdziechowie. 

Zapytał jak będą przechodziły dzieci zimą  ze szkoły do stołówki w Goślinowie - albo stołów-

ka albo sala weselna. 

 

Radny Kryściak zauważył, że w projekcie budżetu przeznaczone na radę jest 10 % więcej 

środków  było 182 tys. zaplanowano 205 tys.zł. na urząd gminy o ponad 300 tys.więcej. 

Wójt obniża dochody gminy bo jeżeli jest  przetarg, gdzie wykonawca opóźnia wykonanie prac 

np.droga na Wełnicy opóźnienie było 45 dni odsetki karne wyniosły by 130 tys.zł.tj.0,5% za 

każdy dzień zwłoki od faktury. 

Świetlica w Strzyżewie Kościelnym spóźnienie wykonawcy 8 dni tj.ok.8 tys.zł. 

Ktoś podpisał umowę i powinien być z niej rozliczony. Miesiąc temu gmina dopłaciła 20 tys. 

do firmy PKS z uwagi na to,że wzrosły koszty, jednocześnie zmniejszono kursy autobusów. 

W dniu 16 lutegona sesji  radny pytał o zapłatę za drogi w Wełnicy i Modliszewku, czy te pie-

niądze zostały zapłacone wójt nie poinformował rady. 

Dalej radny powiedział,że z jego wiedzy wynika,że Orliki nie są finansowane ze środków unij-

nych, ale 30% gmina, 30% marszałek województwa,30 % rząd natomiast w projekcie budżetu 
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jest 1 mln.zł wszyscy którzy budują Orliki wyłącznie zabezpieczają środki własne radny 

ma rozwiązanie niech będą Orliki w Mnichowie i w Zdziechowie po 350 tys.zł a pozostałe 300  

tys.zł przeznaczyć na dokumentację rozbudowy urzędu. Do tej pory wydano na świetlicę w 

Piekarach 2,5 mln.zł. Radny był w kilku nowych świetlicach m.in.w Mijanowie gdzie wybu-

dowano świetlicę za 265 tys.zł.Rada mogła by pojechać i zobaczyć tą świetlicę. Zapytał,czy 

jest jakiś plan wykorzystania świetlicy na Piekarach. Dalej radny Kryściak poruszył sprawę 

uzupełnienia poboczy przy drodze z Wierzbiczan do Jankowa Dolnego można wykorzystać 

gruz na te pobocza z rozbiórki przepompowni w Lubochni, by to zinwentaryzować. 

Radny zaproponował 350 tys.zł na budowę świetlicy w Goślinowie, a pozostałe 150 tys. na 

dokumentację gazyfikacji w Jankowie Dolnym. 

Radny uważa, że ze względu na uwarunkowania Orlik powinien być w Zdziechowie dalej rad-

ny powiedział, że chciałby,aby radni byli partnerami dla wójta to radni uchwalają budżet i będą 

rozliczani przez mieszkańców.  

Radny poruszył sprawę uporządkowania gruzu przy jeziorze w Mnichowie.    

Radny Kaźmierczak powiedział,że kontrowersje w sprawie Orlika wrócą z powodu tego, że 

przez poprzednią kadencję było mówione, że Orlika gmina nie będzie budowała ponieważ  to 

się nie opłaci takie było oficjalne stanowisko. 

Gdyby rok temu było wiadomo, że Orlik powstanie zapewnił kolegę radnego Jesiołowskiego, 

że podpisów mieszkańców zebrano by też w innych wsiach nawet więcej, radny mówił o zasa-

dzie. Radny nie wyobraża sobie, jak dzieci zimą będą chodziły do mającej powstać stołówki w 

Goślinowie. 

Radna Żuchowska powiedziała,że świetlica w Goślinowie nie będzie żadnym pomnikiem, po-

nadto odnosząc się do wypowiedzi radnego Kryściaka powiedziała, że w tym okręgu nie ma 

żadnej świetlicy. 

Radny Szymański zauważył, aby najpierw dokończyć budowę świetlicy na Piekarach bo to już 

się ciągnie, skończyć jedną świetlicę a dopiero później budować następną. Pieniądze z Orlika 

przeznaczyć na skończenie tej świetlicy.  

Radny Wilkosz zapytał,czy są w projekcie budżetu przewidziane  środki na wyposażenie świe-

tlicy w Piekarach, wyposażenie hali sportowej w Jankowie Dolnym szatni jest to bardzo kosz-

towne.Dalej radny zauważył, że warunki nauki dzieci w szkole w Zdziechowie są bardzo 

trudne  nie ma przeznaczonych środków  w budżecie na 2012 rok na dokumentację budowy 

nowej szkoły. 

Przewodniczący rady zauważył, że w projekcie budżetu na 2012 rok nie ma środków na uru-

chomienie gimnazjum w Jankowie Dolnym  uważa,że rozbudowa urzędu to jest ostatnie co ta 

rada powinna zrobić najpierw trzeba zrobić chodniki, aby dzieci chodziły bezpiecznie do szko-

ły, nikt rady nie pytał, czy trzeba odebrać mieszkańcom możliwość dojazdu do pracy  i powro-

tu z pracy obcięto kursy dokładając firmie PKS można by na ten cel pozyskać pieniądze. 

Dalej przewodniczący  rady powiedział, że uważa, że wniosek przewodniczącego komisji bu-

dżetowo-gospodarczej jest zasadny. 

Wójt  postąpił prawidłowo i rada ma  możliwość postąpić też prawidłowo  zgodnie z tym co 

uzna, głosowanie będzie większościowe.  

Radny Kryściak zauważył, że w jego wypowiedzi nie było mowy o zwiększeniu pracowników 

urzędu, ale mówił o tym, aby pracownicy mieli godne warunki pracy. 

Radny Kaźmierczak zauważył, że warunki pracy pań w ZEAS-ie są poniżej wszelkich barier 

chodzi o zalewanie tych pomieszczeń i poprawę warunków pracy  można by było podzielić 

salę obrad a sesję odbywały by się w świetlicach wiejskich. 

Radny Dziel Bolesław zauważył, że w projekcie budżetu nie ma środków przeznaczonych na 

drogę w Strzyżewie Kościelnym czy znajdą się na nią pieniądze.        

Pani sołtys z Braciszewa powiedziała, aby zrobić remont świetlicy. 

Sekretarz odpowiedziała, że był nabór na „Małe Projekty” ponownie gmina złożyła wniosek na 

remont tej świetlicy i łazienek tym razem został zaakceptowany i będzie to robione. Oprócz 

tego gmina złożyła jeszcze projekt na plac zabaw w Osińcu został zaakceptowany i będzie wy-

konany. 
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Pan sołtys z Dalek zwrócił uwagę na trudności w dojeździe do nowych osiedli nie ma świetli-

cy wiejskiej mieszkańcy  korzystają  ze świetlicy w Mnichowie dzieci, aby mogły rozwijać 

zainteresowania sportowe korzystałyby  z boiska Orlik w Mnichowie. 

Sołtys ze Strzyżewa Smykowego informował, że były składane wnioski o oświetlenie o budo-

wę dróg 600m i 200m.  we wsi o powiększenie  pomieszczenia socjalnego świetlicy dla straża-

ków. 

Dyrektor szkoły w Zdziechowie  Pan Tomasz Kropidłowski powiedział o trudnych warunkach 

lokalowych w szkole uczniowie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego na korytarzu ma 

sygnały od rodziców,że będą zabierać dzieci do szkół do Gniezno z uwagi na lepsze warunki, 

co ma powiedzieć tym rodzicom. Orliki są budowane przy szkołach ponieważ jest lepsze ich 

wykorzystanie szkoła w Zdziechowie liczy 200 uczniów plus przedszkole , gimnazjum się roz-

rasta. Orlik jest potrzebny przy każdej  szkole, ale trzeba wyważyć gdzie jest najbardziej po-

trzebny.       

Sołtys z Piekar – wykończyć jak najszybciej małą salę na Piekarach i mogą się tam odbywać 

sesje rady, a z sali obrad zrobić biura i nie będzie trzeba rozbudowywać urzędu. 

 

Wójt – odpowiadając radnemu Kryściakowi w sprawie rezygnacji z dochodów gminy powie-

dział, w sprawie kar umownych to jest tak że to firma, która wygrała przetarg, że albo gmina 

mogła podpisać umowę albo mogła zrezygnować z tego zadania – budowa drogi na Wełnicy 

os.Wichrowe Wzgórze wykonawca zobowiązał się że jest w stanie to zrobić ale musi zamknąć 

drogi zablokować wyjazdy mieszkańcy oprotestowali to w związku z tym wójt postanowił 

przedłużyć termin realizacji tego zadania mieszkańcy byli zadowoleni były telefony z podzię-

kowaniami.      

Jeśli chodzi o remont świetlicy w Strzyżewie Kościelnym termin był przedłużony z powodu 

robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w przetargu  po zdjęciu dachu okazało się,że 

muszą być wykonane. W związku z tym termin się wydłużył. 

Wójt – wszyscy wykonawcy, którzy wygrali na terenie Gminy przetargi na realizację inwesty-

cji wywiązali się poprawnie  te inwestycje po wyrażeniu opinii przez inspektorów nadzoru, 

sołtysów, radnych i mieszkańców,którzy w danych miejscowościach obserwowali przebieg i 

realizację tych inwestycji stwierdzili, że są wykonane poprawnie  z tego należy się cieszyć, a 

nie krytykować. 

Wójt - linie autobusowe zredukowano ponieważ  firma stwierdziła, że jeździ bardzo mało pa-

sażerów faktury były obniżone o wartość tych przejazdów. 

Świetlica na Piekarach na prace wykończeniowe są składane wnioski na dofinansowanie w tym 

roku na wykonanie parkingu, którego nie można było rozpocząć dopiero jak wniosek został 

przyjęty i zatwierdzony wtedy inwestycja może się rozpocząć. Obecnie sala jest wyposażana w 

stoły i krzesła , następnie wyposażona zostanie kuchnia, montaż nagłośnienia będzie w stycz-

niu. Gmina chce złożyć wniosek o  dofinansowany na ogrodzenie terenu. 

Wójt – sprawa pracownic z ZEASU-  złożono im propozycję przeniesienia do szkoły do 

Szczytnik Duchownych żadna z pań nie wyraziła na to zgody. W sprawie rozbudowy budynku 

urzędu Gminy kilka lat trwają rozmowy z prezydentem Gniezna ponieważ budynek jest wła-

snością Gminy, a grunt Skarbu Państwa  miasto musi wystąpić najpierw o komunalizację i to 

zrobiło jak będzie to załatwione dopiero miasto z gminą może podpisać porozumienie, że daje 

gminie grunt w użyczenie. 

Wójt – sprawa Orlika – jak powstał program Orlik  mówiono, że gmina nie będzie przystępo-

wać do budowy z uwagi na wysokie koszty  które były wyższe niż obecnie. Dzisiaj jest tak,że 

te kwoty po przetargu wyglądają tak a nie inaczej.Wniosek z terenu Mnichowa i Dalek był je-

dynym z całej gminy o budowę Orlika, a dofinansowanie może być tylko na jeden Orlik w 

gminie.             

Wójt - nie twierdzi, że w Zdziechowie nie należy budować boiska radny Ciesielski jest już dru-

gą kadencję i wie,że przejęcie gruntu było załatwiane nie jedną kadencję trzeba było zmienić 

studium, opracować plan zagospodarowania  mając te opracowania można było wystąpić do 

Warszawy do Ministerstwa Rolnictwa o odrolnienie gruntu.Po długich rozmowach została wy-

dana zgoda o zmianie przeznaczenia gruntu pod budowę szkoły. Dopiero mając gwarancję i to 

pismo gmina mogła wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych  o przekazanie gminie grun-
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tu. Agencja postawiła znów warunki, które gmina musi spełnić trzeba zrobić wycenę 

gruntu. Obecnie nie ma mowy o jakiejkolwiek inwestycji  ponieważ grunt nie jest własnścią 

gminy będzie dopiero po podpisaniu aktu notarialnego. 

Wójt – sprawa wykupu gruntu pod drogi jest w toku jest odwołanie właścicieli gruntów do 

SKO. 

Radny Szymański zapytał Panią Sekretarz, kto pisał wniosek o dofinansowanie na budowę 

świetlicy w Goślinowie i na Orlika  powinno być zebranie wiejskie, decyzja przedstawiona 

radzie jest to procedura, którą pominięto. 

Sekretarz – pracownicy Pani Kowalczewska i Pan Wietrzyński pod nadzorem władz gminy, nie 

przy wszystkich wnioskach  unijnych wymagana jest taka sama procedura  przy Odnowie Wsi 

jest wymagany dokument Plan Odnowy  Miejscowości. 

Dalej Pani sekretarz odpowiedziała radnemu Kryściakowi powiedziała, że działka na której 

leży gruz w Mnichowie jest prywatna właściciel wystąpił o warunki zabudowy na budowę hali 

były odwołania sprawa jest w SKO. 

Radny Kryściak- jest na to rada nakaz sprzątania. 

Radny Łukasz Ciesielski stwierdził,że szkoła w Zdziechowie może powstać na innym gruncie. 

  

Skarbnik – jeżeli założenia do budżetu opiera się na podstawie  projektu  budżetu  państwa i 

wstępnych wytycznych ,które mówiły, że wydatki gmina może podnieś do 3%. Wzrastają ceny 

prądu,gazu, paliwa wówczas też wzrastają wydatki bieżące utrzymanie szkół bez inwestycji to 

w tym roku 9 mln.200 tys.Orlik  - nie wprowadzi się po stronie dochodów pieniędzy, których 

nie ma  tak samo przy świetlicy to są założenia  jeżeli otrzymamy umowę  może być taka sytu-

acja jak w tym roku, że najpierw trzeba wybudować, a pieniędzy do dzisiaj nie ma  za projekty 

unijne  trzeba jeszcze czekać 3 miesiące.  

Na budżet składają się dotacje, pozyskiwane środki, sprzedaż jeżeli do półrocza nie uda się 

uzyskać zaplanowanej sprzedaży a otrzymamy dofinansowanie do Orlika wówczas będą zdjęte 

pieniądze ze sprzedaży bo wejdą w to pieniądze z Orlika jeżeli otrzymamy więcej rada będzie 

decydowała na co je przeznaczyć trzeba będzie dołożyć do ogrzewania szkół, energii 

,dowozów. W budżecie nie ma zadań inwestycyjnych budowa dróg. 

 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie  wniosku radnego Ciesielskiego zapytał kto jest za 

tym aby Orlik powstał w Mnichowie : 

za było 6, przeciw 6, wstrzymujące 3.  

Dalej zapytał  kto jest za tym, aby Orlik powstał w Zdziechowie: za 7 głosów, przeciw  4, 

wstrzymujące 4. 

Przewodniczący rady stwierdził, że przeszedł wniosek o budowie Orlika w Zdziechowie. 

Przewodniczący rady ogłosił 10 min. przerwę  w obradach. 

 

Po przerwie 

Przewodniczący rady powiedział, że będzie głosowanie wniosku radnego Kryściaka o tym, że 

mają być budowane dwa Orliki i z kwoty 1 mln. wygospodarzyć 300 tys.zł. na projekt i rozbu-

dowę urzędu pani skarbnik uważa,że to jest nierealne. Przewodniczący rady zapytał, kto jest za  

wnioskiem radnego Kryściaka: za 1 głos, przeciw 3, wstrzymało się od głosu 11 – wniosek 

radnego upadł. 

 Ad.10 

 

  - uchwała Nr  XXI/125/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.  

Przewodnicząca Komisji Anna Pacholczyk uzasadniła podjęcie uchwały. 

Pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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- uchwała Nr XXI/ 126/2011 w sprawie  przyjęcia  gminnego programu osłonowego dla 

uczniów dojeżdżających do szkół  podstawowych i gimnazjów Pt „Akcja – bilet „ realizowa-

nego w ramach zadań własnych  Gminy Gniezno  

Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński uzasadnił  podjęcie uchwały. 

         

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

- uchwała Nr XXI/ 128/2011 uchwalenia Programu ochrony środowiska Gminy Gniezno na 

lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015-2018 wraz  z prognozą oddziaływania na środo-

wisko. 

Radny Kaźmierczak  - został zobowiązany przez członków komisji oświaty, aby w przyszłości  

z takimi   sprawami rada mogła zapoznać się wcześniej,aby rada głosował programy z którymi 

się zapoznała. 

Glosowanie uchwały: 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 

 

- uchwała Nr XXI/129/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gniezno na lata 2012 – 2021 

Przewodniczący rady poinformował radę o Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu   SO-0951/84/D/16/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wy-

rażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno – opinia  pozy-

tywna. 

 

Głosowanie uchwały: 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 

 

 Radny Nawrocki powiedział, aby oddzielnie głosować budowę świetlicy w Goślinowie po-

nieważ nie jest przeciwny budowie ale chodzi o to,aby była odpowiednia skala do możliwości i 

potrzeb  ponadto wiadomość ta za późno dotarła do rady nie było czasu na dialog w tej sprawie 

- świetlica może powstać, ale nie musi być taka duża i może być tańsza za taką jest radny  jeże-

li takiego wniosku nie można podać to radny jest przeciwny budowie, ale jeżeli można ją wyłą-

czyć i jeszcze przedyskutować, czy jest taka możliwość. 

Przewodniczący rady powiedział, że świetlica jest w projekcie budżetu  albo będzie przyjęta do 

budżetu albo nie.Wobec tego radny Nawrocki zaproponował, aby  nie przyjmować do budżetu 

świetlicy w Goślinowie. 

 

Przewodniczący rady  powiedział, że do projektu budżetu jest wzięty kosztorys ,który opiewa 

na 500 tys.zł ile będzie kosztować będzie wiadomo po przetargu. 

Przewodniczący rady poddał wniosek radnego Nawrockiego pod głosowanie  i zapytał, kto z 

rady jest za tym, aby nie budować świetlicy w Goślinowie: 2 głosy , kto jest za  budową  świe-

tlicy 10 głosów, wstrzymało się 3 radnych.   

 

 - uchwała Nr XXI/130/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok 

  

Przewodniczący rady zapoznał radę z Uchwałą Nr SO-0952/46/16/2011 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011r.w sprawie: wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na 2012 rok. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad budżetem na 2012 rok: 11 głosów za, przeciw 

1, 3 głosy wstrzymujące. 

Przewodniczący rady stwierdził, że rada przyjęła budżet na 2012 rok i pogratulował wójtowi 

budżetu poprawka przyjęta do budżetu jest poprawką, która jest  wpisana do protokołu. 

 

 - uchwała  Nr XXI/131/2011w sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Rady Gminy Gnie-

zno na 2012 rok. 
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Przewodniczący rady powiedział, że do tej pory było 21 sesji w bieżącym roku w tym 5 lub 6 

nadzwyczajnych  na które nie ma wpływu trudno przewidzieć wszystkie terminy sesji  ustalił te 

terminy do których zobowiązuje go ustawa. Jest bardzo dużo pracy w tym samorządzie ważne 

jest aby można współpracować. 

Radny Nawrocki powiedział, że przez cały rok była prośba do przewodniczącego , aby ustalić 

daty sesji dzienne tego przewodniczący rady nie zrobił będzie głosował  przeciw chodzi o to, 

aby na cały rok przewidzieć plan szczegółowy plan pracy rady na cały rok. 

Przewodniczący rady powiedział, aby może rada zastanowiła się i zmniejszyła stratę 100 zł za 

nieobecność na sesji nadzwyczajnej  stara się informować o sesji na 7 dni przed ustawa zobo-

wiązuje pracodawcę do udzielenia urlopu bezpłatnego  na każde żądanie w celu wykonywania 

mandatu radnego bo radny ma za to  dietę. Radny Kryściak – poważnie traktuje funkcję radne-

go, radni wiedzieli na co się decydują nie chodzi o pieniądze, ale aby zaplanować najważniej-

sze sesje w roku. 

Głosowanie  uchwały: za 12, przeciw 2 , 1wstrzymujący. 

 

- uchwała Nr XXI/ 132/2011 w sprawie: przyjęcia planu  pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Gniezno na 2012 rok. 

Przewodniczący komisji Paweł Jesiołowski przeczytał szczegółowy plan pracy komisji. Gło-

sowanie uchwały: podjęta  jednogłośnie / w głosowaniu nie brał udziału radny Szymański/. 

 - uchwała Nr XXI/133/2011 w sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy na 2012 rok stałych 

Komisji Rady Gminy Gniezno  

Głosowanie uchwały: podjęta  jednogłośnie /w głosowaniu nie brał udziału radny Szymański/. 

 

 - uchwała Nr XXI/134/2011 w sprawie: skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego 

przekazania udziałów w nieruchomości położonej w Szczytnikach Duchownych na rzecz Gmi-

ny Gniezno 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. 

Sołtys ze Szczytnik Duchownych zauważył, że w projekcie uchwały nie zgadzają się części  

udziałów w gruncie. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

  - uchwała Nr XXI/135/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne  prze-

jęcie na rzecz Gminy Gniezno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 8/1 położonej w obrębie Goślinowo  zabudowanej oczyszczalnią 

ścieków. 

Wójt- Agencja Nieruchomości Rolnych zwróciła się do Gminy o bezpłatne przekazanie 

oczyszczalni, aby gmina mogła podjąć negocjacje i postawić warunki powinna być zgoda rady 

na przejęcie  

Głosowanie uchwały: 14 za, 1  głos wstrzymujący. 

 

- uchwała Nr XXI/136/2011 w sprawie: wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nieod-

płatne przejęcie  od Agencji  Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 5/12 oraz  działka 5/9, położonych w miejscowości Jankówko 

Wójt- dotyczy to hydroforni na terenie Jankówka, w celu  podjęcia negocjacji należy podjąć 

uchwałę na jakich warunkach Agencja jest w stanie to przekazać wiadomo, że hydrofornia i 

urządzenia są w nie najlepszym stanie w okresie letnim wody brakuje pompy nie wystarczają  

jeśli chodzi o jakość jest możliwość  podłączenia wody miejskiej do tej pory urządzenia te były 

zwolnione z podatku ,ale od nowego roku użytkownik tj.Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabi-

szynku na pewno podniesie stawkę za wodę. 

Radny Kaźmierczak –jest to kwestia pieniędzy jeżeli gmina to przejmie po to, aby przekazać 

miastu  to porządek jest znany , ale zanim to przejmiemy należy to wnikliwie zinwentaryzować 

ponieważ Agencja miała to przeprowadzić a nie gmina nie może być robione w ten sposób ,że 

gmina nie ma nic do powiedzenia w sprawie ceny wody jest to zadanie własne gminy. 
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Wójt – w sprawie inwentaryzacji tych obiektów to była  powołana  komisja z pracowników 

urzędu i z przedsiębiorstwa wodociągów, ale Pan Stankowiak uniemożliwił inwentaryzację po 

przyjęciu tych uchwał gmina wystąpi do wodociągów, aby fachowo określili jaki powinien być 

stan urządzeń, aby można było to przejąć bezpłatnie            

Radna Żuchowska – od nowego roku będzie  podatek dla przedsiębiorstw dostarczających wo-

dę w związku z tym wzrośnie cena wody, czy będzie jakaś dotacja dla mieszkańców. 

Przewodniczący rady – trzeba złożyć taki wniosek i rada musi znaleźć pieniądze na ten cel.   

Głosowanie uchwały: 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 

 

 - uchwała Nr XXI/137/2011 w sprawie: wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na 

nieodpłatne przejęcie od Agencji  Nieruchomości Rolnych  nieruchomości oznaczonej geode-

zyjnie jako działka nr 35/9  położonej w obrębie Goślinowo zabudowanej hydrofornią.  

Wójt – woda z hydrofornii w Łabiszynku z informacji z Sanepidu wiadomo, że jest warunkowo 

dopuszczona do spożycia przejmując tą hydrofornię trzeba się liczyć z kosztami urządzenia 

znajdujące się tam są do wymiany.Jest możliwość  podłączenie wody miejskiej do Łabiszynka, 

ale wiąże się to z większymi kosztami  ponieważ woda miejska jest doprowadzona do Gośli-

nowa można jeszcze prowadzić wodę miejską ze Zdziechowy.   

Głosowanie uchwały: 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 

  

- uchwała XXI/138/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wy-

dzierżawienie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Gniezno na okres dłuższy niż trzy 

lata. 

Wójt – Stowarzyszenie Sportów Lotniczych zwróciło się do Gminy o wydzierżawienie części 

ok. 6 ha gruntu gminnego w Lulkowie grunt ten częściowo spełnia warunki na lądowisko prze-

szkodą w użytkowaniu jest przebiegająca tam linia energetyczna jeśli Stowarzyszenie  przełoży  

linię wtedy grunt będzie się nadawał do tego typu działalności. 

Radny Nawrocki – jeżeli pojawi się inwestor na cały grunt. 

Wójt – jeżeli Stowarzyszenie zainwestuje jakąś kwotę wówczas będzie konieczność zwrotu 

poniesionych nakładów  przed czasem określonym w umowie na termin dzierżawy. - musi być 

odpowiednio spisana umowa. 

Radny Szymański – w sprawie lądowiska ma to być pas przeznaczony do łądowania  jeżeli 

okaże się ,że będzie potrzebne gminie lub starostwu wtedy będzie możliwość rozbudowy. 

  Głosowanie uchwały: 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 

 

Ad 11 i 12  

Pytań nie było. 

Przewodniczący  komisji  rewizyjnej   Paweł Jesiołowski zapoznał radę z pismem Państwa  

Kałwałków z Wełnicy  w sprawie udzielenia przez wójta sołtysowi wsi Wełnica zgody na wy-

cinkę krzewów i drzew. 

Dalej przewodniczący komisji rewizyjnej przeczytał odpowiedź komisji udzieloną Państwu 

Kałwak. 

Radny Nawrocki - sprawa jest mu znana  było porozumienie z urzędu gminy na wycinkę krze-

wów i drzew na drodze gminnej, były sugestie mieszkańców, że drzewa zasłaniają  napisał 

pismo w tej sprawie o wyjaśnienie. 

Przewodniczący rady stwierdził, że jeżeli była zgoda urzędu  na robienie przycinki w pasie 

drogi gminnej to tylko wójt może nadzorować tego typu prace -  nie była to skarga na wójta.  

Przekazał sprawę do wyjaśnienia wójtowi za zgodą rady. 

  

Radny Szymański – podziękował  radnym za  podjęcie uchwały o lądowisku i wójtowi. 

Sołtys z Napoleonowi  podziękował w imieniu sołtysów za współpracę władz gminy, pracow-

nikom urzędu, radzie i złożył wszystkim  życzenia noworoczne.  

Radny Nawrocki – poruszył temat wydawania gazetki gminnej, która promowała by gminę i 

integrowała społeczność. 
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Ad.13 

Wniosków nie było. 

 

Ad.14 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję Rady Gminy  

Gniezno. 

Sesja trwała od godziny 9.00  do 13.30      

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda       /-/ Marek Słomczewski 

 

Radny Kryściak zgłosił uwagę do projektu protokołu, która została wpisana w treść protokołu-

więcej uwag radnych nie było -  protokół został przyjęty jednogłośnie na sesji w dniu 16 lutego 

2012r.  


