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           Protokół Nr LVI / 2014 
                 z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                           w dniu  8 sierpnia 2014r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  8:00 

 
               Otwarcia LVI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt 
Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, Skarbnik Gminy Gabriela Cempel, Dyrektor ZEAS Jarosław 
Wietrzyński, Dyrektor Szkoły w Jankowie Dolnym Piotr Maciejewski, sołtysi Gminy Gniezno, 
projektant sieci gazowej Tomasz Durczak oraz  przedstawiciele lokalnej prasy. 
  
W posiedzeniu Rady nie bratała udziału radna Lidia Pietrzak oraz radny Henryk Kryściak. Lista 
obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  
  
Ad. 2 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie LVI sesji Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  LV 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.Przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2014r. i jej       

    przyjęcie.  

9. Dyskusja.    

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

c/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy          

     mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz. nr6/4 

d/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  

    mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz. nr61/3 

e/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  

    mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne część dz. nr 148 

f/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  

    mieszkaniowej we wsi Kalina dz. nr 63, 64, 68, 70 

g/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  

    mieszkaniowej we wsi Lubochnia dz. nr 8, 9 

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

    mieszkaniowej we wsi Strzyżewo Kościelne dz. nr 50 

i/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Szczytniki  

    Duchowne, stanowiącej własność Pana Antoniego Bugaja, Pana Szymona Rogulskiego, Państwa  

    Magdaleny i Roberta Gawałkiewiczów oraz Pana Henryka Gawrona na rzecz Gminy Gniezno. 

j/.  nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne 

k/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary,  

     stanowiących własność Państwa Anny i Stefana Różańskich na rzecz Gminy Gniezno 
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l/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Mnichowo,  

    stanowiących własność Pana Krzysztofa Baranowskiego na rzecz Gminy Gniezno 

ł/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Osiniec,  

     stanowiącej własność Pani Zofii Klimczak na rzecz Gminy Gniezno 

m/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Winiary,  

    stanowiących własność Pana Krzysztofa Rybaka na rzecz Gminy Gniezno 

n/. wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości   

    stanowiącej własność Państwa Henryka Andrzejewskiego, Grażyny Antoszak, Marka Andrzejewskiego,  

    Pawła Andrzejewskiego oraz Przemysława Andrzejewskiego, położonej we wsi Wełnica na poszerzenie  

    istniejącej drogi gminnej.  

o/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Dalki,  

 stanowiących własność Państwa Dariusza i Mirosława Zobel, Waldemara i Sylwii Owczarzak, Joanny i 

Krzysztofa Pietrzak, Jana i Iwony Ratajczak, Elżbiety Prętka, Łukasza Wojtysiaka, Juliusza i Moniki 

Śmiłowskich, Marianny Mazurek, Marka Świerkowskiego, Anny Świdy Bruggeman, Bogusława i Sabiny 

Bukowskich, Marleny i Zbigniewa Mierzwiak, Barbary Kląskała, Justyny  i Bartosza Kląskała, Karoliny i 

Pawła Kołodziejczuk, Krzysztofa i Katarzyny Klesse, Krzysztofa Łuczkowskiego, Elżbiety i Kazimierza 

Świerkowskich, Krzysztofa Komornickiego, Kamili Bochińskiej oraz Franciszka Chudzika na rzecz Gminy 

Gniezno. 

p/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi  

Szczytniki Duchowne, stanowiącej własność Państwa Elżbiety i Leszka Cieślickich na rzecz Gminy 

Gniezno 

q/. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 

11/.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2014r.   

12/. Interpelacje i zapytania radnych. 

13/. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

14/. Wolne wnioski i informacje. 

15/. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Gminy.     

  

Ad.3  
Nie wniesiono wniosków do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad.4. 
Nie wniesiono uwag do projektu protokołu z LV sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady 
stwierdził, że protokół z LV sesji został przyjęty. 

 
Ad. 5 

 
 Do komisji uchwał i wniosków Radni podali następujących kandydatów: radną Edytę Żuchowską, 
radnego Mariana Kaźmierczaka  oraz radnego Piotra  Sobańskiego. Wszyscy  kandydaci wyrazili zgodę. 
W głosowaniu w/w skład komisji został przyjęty jednogłośnie ( za- 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych) 
 
Ad.6  
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu między sesjami. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu  projektantowi sieci gazowej. Pan Tomasz Durczak nawiązując do 
wypowiedzi Wójta wspomniał, iż oba tematy zostały zakończone prawomocnym pozwoleniem na 
budowę i można ogłosić przetarg na wykonanie sieci gazowej na podstawie jego projektu. Podziękował 
Wójtowi Gminy za współpracę przy realizacji wszelkich formalności. W ramach realizacji projektu we 
wsi Obórka czeka za odstępstwem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, projekt został 
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przygotowany z wymaganymi załącznikami, a Starostwo Powiatowe będzie ubiegało się o zgodę na 
udzielenie odstępstwa. Ze względu na okres urlopowy spodziewa się odpowiedzi pod koniec września. 
Pytanie do Wójta zadał radny Marian Kaźmierczak, czy wzór herbu został przekazany do Starostwa 
Powiatowego? 
W odpowiedzi  Wójt przekazał informację, że zostało to przekazane do Starostwa. 
Przewodniczący Rady poinformował, że obecnych na sali jest 13 radnych w związku z czym stwierdził 
że podejmowane na sesji uchwały będą prawomocne. 
 
Ad.7 
      W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Gniezno. 

W dniu 4 sierpnia br. odbyło się posiedzenie komisji oświaty na którym omówiono projekty uchwał 

na dzisiejszą sesję. 

W posiedzeniu uczestniczył oprócz członków komisji Wójt Gminy Gniezno, Przewodniczący Rady, 

pracownicy urzędu Sławomir Gabryszak i Marek Szulczewski, którzy uzasadniali projekty uchwał 

na dzisiejszą sesję. Radny Mariusz Nawrocki w sprawie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uważa, że miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jest już wystarczająco dużo na terenie Gminy. 

Projekt uchwały o zmianach w budżecie omówiła szczegółowo pani skarbnik. Na posiedzeniu 

omawiano również sprawy bieżące Gminy.  

W dniu 5 sierpnia br. odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej głównym tematem 

obrad było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Uchwały uzasadniali, pani skarbnik 

oraz pracownicy urzędu. W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, 

Przewodniczący Rady, dyr. ZEAS-u Jarosław Wietrzyński. Opinia o projektach była pozytywna. 

Komisja rewizyjna Rady Gminy obradowała w dniu 6 sierpnia omówiono projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję, które uzasadniali pani skarbnik oraz pracownicy urzędu. Opinia o projektach była 

pozytywna. Ponadto zgodnie z rocznym planem pracy komisja przeprowadziła kontrolę dodatków 

mieszkaniowych i sporządziła sprawozdanie z kontroli w I półroczu 2014r.  

Ponadto w dniu 11 lipca odbyło się spotkanie z Prezesem GARG-u Juliuszem Trojanowskim w 

sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Gniezno. W tym spotkaniu ze 

strony Rady brał udział Przewodniczący Rady Gminy Gniezno, Zastępcy oraz Przewodniczący 

Komisji Gospodarczej. Strategia prawdopodobnie zostanie poddana pod obrady na następnej sesji, 

można się z nią zapoznać w biurze rady i prosi o zgłaszanie wszelkich uwag przed sesją. 

Przewodniczący odczytał pismo które wpłynęło w tym okresie od Pana Jerzego Figla: „W 

nawiązaniu do przesłanego wcześniej (07.05.2009r.) pisma na ręce Pana Wójta dotyczącego 

problemu z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, w imieniu własnym oraz pozostałych 

mieszkańców osiedla we wsi Lulkowo 7 „uprzejmie proszę o zajęcie się problemem związanym z 

codziennym brakiem wody zwłaszcza w okresie letnim. Ponadto informuję, iż właściciel wodociągu 

zaopatrującego mieszkańców w wodę (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku) nie reaguje na 

żadne monity mieszkańców oraz jest bierny w stosunku do istniejącego problemu, nie podejmując 

tym samym żadnych kroków w celu poprawy istniejącej sytuacji. W związku z faktem, iż 
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zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy uważam, iż jedynym organem, 

który sprawę tę powinien rozwiązać jest właśnie Gmina Gniezno. Na dzień dzisiejszy sytuacja 

związana z zabezpieczeniem wody dla mieszkańców jest tragiczna. Przez okres ostatnich dwóch 

tygodni codziennie w godzinach popołudniowych oraz czasami nocnych następowały przerwy w jej 

dostawie. Nie było możliwości zabezpieczenia nawet podstawowych potrzeb higienicznych 

mieszkańców. Nie wiemy jak długo jeszcze podobna sytuacja będzie miała  miejsce, ale liczymy, iż 

zarówno Urząd, jak i Rada Gminy dołoży wszelkich starań, aby w najbliższym czasie ten problem 

rozwiązać. W przypadku dalszego braku wody w imieniu własnym i pozostałych mieszkańców 

proszę o doraźne zabezpieczenie osiedla w wodę np. w postaci dostarczenia jej cysternami oraz 

podjęcie konkretnych działań dotyczących zmiany dostawcy wody (np. podłączenie mieszkańców 

do innego wodociągu). W załączeniu przesyłam kserokopię jednej z wcześniejszych korespondencji 

oraz odpowiedź UG.”  

Przewodniczący po rozmowie z Wójtem ma nadzieje, że problem zostanie rozwiązany. Należy 

przeprowadzić rozmowę z Prezesem Spółdzielni, który jest za to odpowiedzialny. Na wniosek 

właściciela Rada uchwala stawki i właściciel powinien zrobić wszystko, aby sprawnie zaopatrywać 

mieszkańców w wodę. 

W drodze wyjaśnienia głos zabrał Wójt, który rozmawiał z Agencją Nieruchomości Rolnych, która 

wcześniej była właścicielem tego ujęcia wody, obecnie przekazała ją Spółdzielni Mieszkaniowe w 

Łabiszynku. Gmina nie przejęła tej sieci, ponieważ zastosowano ceny dumpingowe, aby 

uniemożliwić Gminie jego przejęcie. Gmina podłączyłaby ten wodociąg do sieci miejskiej, ale cena 

za wodę wzrosłaby o ponad 1zł, ze względu na zróżnicowaną sytuację mieszkańców Gmina tego nie 

zrobiła. Spółdzielnia otrzymała dotację i trwa kapitalny remont hydroforni i być może po nim nie 

będzie problemów z dostawą wody. Niestety w okresie letnim dużo wody zużywa się na zasilanie 

ogródków działkowych w związku z czym pojawia się deficyt. Dwa dni temu nastąpiła awaria rury i 

Wójt poprosił Prezesa o dostarczenie wody na miejsce na koszt Gminy. Zdaniem Wójta za 

konserwację i ciągłą dostawę wody odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa i takie sytuacje nie 

powinny się powtarzać, zwłaszcza w okresie letnim.  

 
Pytań do sprawozdania Przewodniczącego oraz do omawianej powyżej sprawy nie było.    
  
Ad. 8   
Skarbnik przedstawiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu  za I półrocze br. 
Rada jednogłośnie glosowała za przyjęciem informacji za I półrocze,/13 radnych obecnych na sesji/. 

 
Ad.9 i 10 
a/. uchwała Nr LVI/385/2014 w sprawie  zmiany budżetu na 2014 rok, 

Zmiany wprowadzone w budżecie szczegółowo omówiła Skarbnik. 

Nie wniesiono żadnych pytań. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

b/. uchwała Nr LVI/384/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 
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Nie wniesiono żadnych pytań. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

c/. uchwała Nr LVI/386/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 6/4, 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwałę przyjęto większością głosów (za 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 

radnych). 

d/. uchwała Nr LVI/387/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 61/3 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwałę przyjęto większością głosów (za 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 

radnych). 

e/. uchwała Nr LVI/388/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne część dz. nr 148 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwałę przyjęto większością głosów (za 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 

radnych). 

f/. uchwała Nr LVI/389/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz. nr 63, 64, 68, 70 

Radny Nawrocki poprosił o udzielenie informacji kiedy został złożony wniosek? 

Pracownik Urzędu Marek Szulczewski odpowiedział, że  w październiku 2010r. 

W głosowaniu uchwałę przyjęto większością głosów (za 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 

radnych). 

g/. uchwała Nr LVI/390/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz. nr 8 i 9, 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwałę przyjęto większością głosów (za 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 

radnych). 

h/. uchwała Nr LVI/391/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz. nr 50, 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwałę przyjęto większością głosów (za 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 0 

radnych). 

i/. uchwała Nr LVI/392/2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, stanowiącej własność Pana Antoniego Bugaja, Pana 

Szymona Gosulskiego, Państwa Magdaleny i Roberta Gawałkiewiczów oraz Pana Henryka Gawrona na rzecz 

Gminy Gniezno. 

Nie wniesiono uwag. 

 W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

j/. uchwała Nr LVI/393/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne. 

Nie wniesiono uwag. 

 W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 
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k/. uchwała Nr LVI/394/2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Piekary, stanowiących własność Państwa Anny i Stefana Różańskich na 

rzecz Gminy Gniezno. 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

l/. uchwała Nr LVI/395/2014 w sprawie  skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Mnichowo, stanowiących własność Pana Krzysztofa Baranowskiego na 

rzecz Gminy Gniezno. 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

ł/. uchwała Nr LVI/396/2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Osiniec, stanowiącej własność Pani Zofii Klimczak na rzecz Gminy 

Gniezno. 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

m/. uchwała Nr LVI/397/2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Winiary, stanowiących własność Pana Krzysztofa Rybaka na rzecz 

Gminy Gniezno. 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

n/. uchwała Nr LVI/398/2014 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę 

Gniezno nieruchomości stanowiącej własność Państwa Henryka Andrzejewskiego, Grażyny Antoszak, Marka 

Andrzejewskiego, Pawła Andrzejewskiego oraz Przemysława Andrzejewskiego, położonej we wsi Wełnica na 

poszerzenie istniejącej drogi gminnej.  

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

o/. uchwała Nr LVI/399/2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Dalki, stanowiących własność Państwa Dariusza i Mirosława Zobel, 

Waldemara i Sylwii Owczarzak, Joanny i Krzysztofa Pietrzak, Jana i Iwony Ratajczak, Elżbiety Prętka, 

Łukasza Wojtysiaka, Juliusza i Moniki Śmiłowskich, Marianny Mazurek, Marka Świerkowskiego, Anny 

Świdy Bruggeman, Bogusława i Sabiny Bukowskich, Marleny i Zbigniewa Mierzwiak, Barbary Kląskała, 

Justyny  i Bartosza Kląskała, Karoliny i Pawła Kołodziejczuk, Krzysztofa i Katarzyny Klesse, Krzysztofa 

Łuczkowskiego, Elżbiety i Kazimierza Świerkowskich, Krzysztofa Komornickiego, Kamili Bocheńskiej oraz 

Franciszka Chudzika na rzecz Gminy Gniezno. 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 
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p/. uchwała Nr LVI/400/2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonej we wsi Szczytniki Duchowne, stanowiącej własność Państwa Elżbiety i Leszka 

Cieślickich na rzecz Gminy Gniezno. 

Nie wniesiono uwag. 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

q/. uchwała Nr LVI/401/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 

Radny Mariusz Nawrocki wniósł uwagę, iż na uchwale nie widnieje nazwisko osoby, która ja sporządziła, ani 

nie ma akceptacji mecenasa. Uchwała pomniejsza dochody Gminy Gniezno i  dlaczego nie została omówiona 

na komisjach? 

Przewodniczący odpowiedział, iż na komisji oświaty Wójt mówił, że przygotuje taką uchwałę. Ustawa 

samorządowa wyraźnie wskazuje, projekty uchwał na sesje przekłada Wójt Gminy czyli organ wykonawczy i 

pozwala nawet 5min. przed sesją złożyć na ręce Przewodniczącego projekt uchwały i Przewodniczący musi ją 

przyjąć. W tym przypadku Wójt informował na wszystkich komisjach, że przygotuje taką uchwałę. 

Wójt dodał, że koszty budowy przyłączy byłyby droższe niż wpływy z opłaty adiacenckiej dlatego 

przygotowałem uchwałę.  

Przewodniczący zaznaczył, że pierwsze trzy punkty uchwały mówiące o 30% opłaty adiacenckiej dotyczą 

urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących majątek Gminy. Natomiast Gmina dokłada do budowy sieci 

gazowej i przekazuje ją prywatnej spółce. Dzięki Wójtowi mamy większą część Gminy zgazyfikowaną. 

Obecnie mamy ogłoszone dwa przetargi. Kwestie przyłączy pozostawiamy mieszkańcom, którzy będą mogli 

negocjować koszty z firmą.  

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 

radnych). 

 

Ogłoszono 10min. przerwy. 

 

Ad 11. 

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych 

kontroli w I półroczu 2014r.: „Pierwszą kontrolą komisji objęto finansowanie napraw awaryjnych oświetlenia 

jak również ich koszty. Komisja zapoznała się z materiałami przedstawionymi przez pracownika urzędu i nie 

wniosła żadnych uwag. Następna kontrola objęto realizacje uchwał w roku 2013. Po wnikliwej analizie nie 

wniesiono uwag. Kolejną kontrolą objęto Zespół Szkolny w Szczytnikach Duchownych, tu komisja 

kontrolowała prawidłowość wydatków zgodnie z założeniami w poszczególnych paragrafach, komisja nie 

wniosła zastrzeżeń. Czwartą kontrolą objęto budżet 2013r. jego wykonanie nie wniesiono uwag. W miesiącu 

maju komisja kontrolą objęła podatek od środków transportu nie stwierdzono nieprawidłowości. Następną 

kontrolą objęto wykonanie inwestycji w roku 2013 i w pierwszym półroczu 2014 ze szczególnym stopniem 

zaawansowania. W tym punkcie należy zwrócić uwagę na monitorowanie Rady i wszystkich komisji dużej 

inwestycji jaką jest gazyfikacja. Odbyły się spotkania z projektantem, na których przedstawiono obawy 

dotrzymania terminu wykonania tej inwestycji. Wójt niemal na każdej sesji informuje o stopniu 

zaawansowania tej inwestycji. 

Następną kontrolą objęto zgodność zadań inwestycyjnych na 2014r. z WPF Gminy, nie wniesiono uwag. 

Komisja w pierwszym półroczu przeprowadziła 7 kontroli, z których sporządzono protokoły.”  

Nie wniesiono uwag do sprawozdania. 

W głosowaniu sprawozdanie  zostało przyjęte jednogłośnie (za 13 radnych, przeciw 0 radnych, wstrzymało 

się 0 radnych). 

Ad 12. 

Głos zabrał radny Łukasz Ciesielski w sprawie boiska w Zdziechowie z zapytaniem kiedy młodzież będzie 

mogła na nim grac? 
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Wójt Gminy odpowiedział, iż boisko będzie przygotowane na wiosnę, gdyż należy wyrównać teren i zasiać 

trawę, natomiast mecze ligowe mogą się odbywać na terenie gminy Kłecko lub w Mnichowie na Orliku.  

Radna Maria Brykczyńska zapytała kiedy odbędzie się wyjazd do składowiska odpadów w Lulkowie oraz czy 

w 2014r. radni nie składali interpelacji, gdyż na stronie internetowej ich nie ma. Zaapelowała, aby walka 

przedwyborcza odbywała się w sposób czysty, klarowny i bez pomówień, gdyż została posądzona o 

przekazywanie informacji niezgodnych z prawdą.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że obrady sesji nie mają nic wspólnego z kampanią wyborczą. 

Głos zabrał Józef Stachowiak z Dębówca w sprawie spornej z Panem Skory, który sąsiaduje z jego działką i  

blokuje rozbudowę gospodarstwa. Sprawą zajęło się SKO zostało rozpatrzone, lecz sprawa ponownie została 

zwrócona do Gminy. Pan Skory zgłosił wniosek o podział działki i jeśli Pan Wójt podpisze podział działek to 

nie będę miał możliwości rozbudowy. Plan przestrzenny jest zgodny z prawem, gdyż nie ma pasa zieleni i ma 

nadzieje, że Wójt pozytywnie rozpatrzy jego sprawę. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż pomysł był taki, aby nie przeszkadzać w gospodarowaniu swoim 

gruntem. Natomiast pas zieleni i linie zabudowy odsunąć bliżej drogi zgodnie z prawem, czyli Pan Skory nic 

nie straciłby natomiast gospodarstwo miałoby szanse rozwoju. Projekt uchwały jest gotowy, ale Wójt po 

konsultacji z prawnikiem odłożył ten projekt. Jeśli tylko dojdzie do akceptacji przez Wójta oraz prawnika to 

Przewodniczący go wprowadzi na sesję. Od przygotowania projektu uchwał na sesje jest władza 

wykonawcza, która musi dbać o interesy Gminy. Rada Gminy nie może podejmować decyzji za Wójta. Jeżeli 

Wójt ostateczna decyzję podziałową podpisze i ona się uprawomocni to wtedy nie będzie żadnej możliwości 

korekty. 

 Wójt odpowiedział, że plan został uchwalony zgodnie z wszystkimi procedurami. Jeśli teraz zostałby 

wprowadzony pas zieleni to cała procedura trwałaby 2 lata. W związku z tym czekamy na czas i na termin 

kiedy zostanie zakończona procedura o decyzji o warunkach zabudowy dla Pana Stachowiaka. Jeżeli to 

zakończy się wszystko pozytywnie to wtedy Pan Stachowiak będzie miał możliwość rozbudowy 

gospodarstwa, a Pan Skory, który ma opracowany plan nie będzie przedłużana decyzja o warunkach 

zabudowy. Jeżeli to nie nastąpi to wówczas Wójt wystąpi do Rady o zmianę tego planu poprzez 

wprowadzenie pasa oddzielającego tereny rolne od terenów przeznaczonych pod budownictwo.  

Przewodniczący Rady dodał iż urbanista musi w związku z przepisami odsunąć linię zabudowy od 

gospodarstw rolnych.  

Pan Stachowiak podał przykład świetlicy, która miała zostać wybudowana przez gminę. Była decyzja o 

warunkach zabudowy, było pozwolenie na budowę, budowa była rozpoczęta i stwierdzono, że budowa jest za 

blisko granicy i budowa została wstrzymana.  

Przewodniczący Rady powiedział, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłaby propozycja odsunięcia linii 

zabudowy i wyznaczenie pasa zieleni. Zdaniem Przewodniczącego to Wójt jest odpowiedzialny za politykę 

przestrzenną w gminie. Wójt ma fachowców, których zatrudnia, ma biegłego urbanistę. Urbanista 

przygotowując plan powinien to przewidzieć. 

Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się 10 września 2014r. o godzinie 12.00. 

Wójt zaprosił wszystkich na dożynki gminno-parafialne, które odbędą się w niedziele 7 września 2014r.  

w miejscowości Zdziechowa. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LVI sesję Rady Gminy 
Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny  08.00 do 10.00.    

 
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Monika Salska                       /-/ Marek Słomczewski 
Joanna Melcer 
Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag na sesji Rady w dniu 10 września br.  


