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PROJEKT 

 

    Protokół Nr X / 15 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  21 sierpnia  2015 r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 09.00 

Otwarcia X Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr 

Łykowski, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójt 

Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Panią Skarbnik 

Gminy Gabrielę Cempel, Radcę Prawnego Urzędu Pana Henryka Klicha,   

Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

Ad.2 

  

1. Otwarcie X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a/. zmiany uchwały budżetowej na 2015r 

 b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

 c/.  skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi 

Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

 d/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi 

Skiereszewo przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

 e/. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno.  

 f/. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanej jedynie przez część  roku. 

 g/. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 h/. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

7/. Interpelacje i zapytania Radnych. 

8/. Odpowiedzi na interpelacje. 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

10/.Zakończenie obrad X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

 

Ad.3 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał Wójta o sprawę utworzenia sołectwa Janówko?  

Wójt - ta sprawa będzie uregulowana na sesji we wrześniu. 

 

Radny Mariusz Nawrocki - prosił, aby informacja dla mieszkańców o sesji była umieszczana 

maksymalnie wcześnie na stronie BIP urzędu.   
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Więcej uwag nie było. 

Rada przyjęła jednogłośnie porządek  obrad. 

  
Ad 4 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z  IX  Sesji Rady bez uwag.  

 

Ad.5 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Mariana Kaźmierczaka 

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  
Ad.6 

W tym punkcie Rada podejmowała kolejne uchwały.  

 

  - Nr X/66/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r 

 - Nr X/65/2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały  o zmianie budżetu 

: dochody zwiększono o kwotę 168.059,00 zł. 

- dochody  z tytułu dotacji zleconych - 6.759,00 zł/referenda ogólnokrajowe/ 

- dotacje na zadania własne -6.536,00 zł 

-dotacja na zadania własne - 6.264,00 zł - zatrudnienie asystenta rodziny 

-środki z LGD „Trakt Piastów” - 3.500,00 zł./festyn rodzinny/ 

Dochody własne zwiększono z tyt.: 

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50.000,00 zł 

- wpływy z tyt. Gospodarczego korzystania ze środowiska  -90.000,00 zł 

- najem świetlic wiejskich - 5.000,00 zł. 

Wydatki zwiększono o kwotę 1.018.500,00 zł w tym wprowadzono po stronie wydatków środki z dotacji 

na zadania zlecone i własne oraz środki z LGD „Trakt Piastów” dla wsi Jankowo Dolne na organizację 

festynu rodzinnego. 

W wydatkach inwestycyjnych dokonano niżej wymienionych zmian: 

- budowa oświetlenia zwiększenie o 100.000,00 zł 

- budowa sieci gazowych 685.000,00 zł z uwagi na zwiększenie zakresu robót które wyniknęły w trakcie 

budowy i nie były objęte przetargiem. 

- zmniejszono środki inwestycyjne na budowę dróg gminnych i przeniesiono je na wydatki bieżące 

dotyczące utrzymania dróg(320.000,00 zł) 

W celu zrównoważenia budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 850.441,00 zł. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał, czy w związku z treścią uzasadnienia w uchwale jakieś drogi z 

zaplanowanych nie będą wykonane? 

Skarbnik - środków powinno wystarczyć na drogi, które są zaplanowane, po przetargach zostało 

pieniędzy. Ponadto znacznie więcej potrzebnych jest środków na bieżące utrzymanie dróg. 

Radna Maria Brykczyńska - czy wiadomo, gdzie będzie budowane oświetlenie. 

 Wójt - oświetlenie będzie tam budowane, gdzie są zakończone dokumentacje będzie jeden  przetarg. Ilość 

zadań będzie dopasowana do kwoty jaką gmina dysponuje. Po przetargu będzie wiadomo, czy będzie 

kolejny przetarg. Szczegółowo radna może zapytać po sesji pracownika urzędu p.Marka Szulczewskiego.  

Głosowanie uchwały Nr X/65/2015 - podjęta jednogłośnie. 

Głosowanie uchwały Nr X/66/2015 - podjęta jednogłośnie. 
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- Nr X/67/2015 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonych we wsi Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno. 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Przejęcie dróg przez gminę jest elementem dyskusji ponieważ z jednej 

strony jest to obciążenie dla gminy dlatego,że  trzeba dbać o utrzymanie tych dróg. Natomiast nie będąc 

właścicielem drogi nie można wykonywać żadnych inwestycji. 

Wszyscy właściciele tych dróg muszą wyrazić zgodę i jeśli ktoś się nie zgodzi to jest problem.    

Uchwałę trzeba ponownie podjąć ponieważ zmienili się niektórzy właściciele. 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy pracownik sprawdza stan w księgach wieczystych przed podaniem  

uchwały na obrady sesji. 

Wójt - nigdy nie można uniknąć takich sytuacji ponieważ akty notarialne wpływają do gminy po dwóch 

miesiącach  od sporządzenia. Pracownicy sprawdzają  stan na dzień przed  wywołaniem uchwały.  

 - Nr X/68/2015 w sprawie  skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Skiereszewo przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno. 

Wójt poinformował, że powyższa uchwała nie będzie zrealizowana ponieważ wpłynął wniosek czterech 

właścicieli działek na os.Bajkowym, stawiają warunki pozostałej części mieszkańców, że wyrażą zgodę na 

przejęcie jeżeli inni mieszkańcy spełnią ich oczekiwania. Jest to kwestia konsensusu między tymi 

czterema mieszkańcami  których działki przylegają do drogi serwisowej, a pozostałą częścią mieszkańców 

osiedla.   

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

   - Nr X/69/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno.  

Przewodniczący Rady powiedział, że skarga została rozpatrzona zgodnie z trybem  rozpatrywania skarg 

,podziękował Zespołowi powołanemu ze składu Komisji rewizyjnej za wnikliwą  pracę, aby sprawę 

dokładnie przeanalizować. 

Radny Mariusz Nawrocki  powiedział, że otrzymał wczoraj dokumenty i nie zdążył się zapoznać nie ma 

wyrobionego zdania, wstrzyma się od głosu. Ponadto radny zapytał o uchwałę dotyczącą  Skiereszewa 

zauważył, że poprzednia uchwała była podjęta 16 września 2011r. Pierwsza zmiana właścicieli była po 4 

miesiącach było dość czasu, aby Wójt podjął działania, aby w księdze wieczystej ujawnić nowych 

właścicieli.   

Wójt - nie ma określonego terminu kiedy musi być to realizowane. To nie jest jedyny przypadek, gdzie 

tego typu zdarzenia występują.  

Radny  Mariusz Nawrocki  - zakłada, że wszystkie sprawy w urzędzie gminy Gniezno są załatwiane bez 

zbędnej zwłoki. Dalej zapytał Wójta, czy jest więcej uchwał które nie są realizowane Wójt powinien 

informować o tym które nie są realizowane. 

Wójt - co roku jest przedstawiane sprawozdanie z realizacji uchwał. Nie wszystkie uchwały podejmowane 

gmina jest w stanie realizować ze względów finansowych m.in. uchwały podjęte dotyczące planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała, kto jest odpowiedzialny za błędy w uchwałach i jakie będą 

rozwiązania. 

Sekretarz gminy Anna Pacholczyk powiedziała, że pomyłki w treści uchwał zdarzają się nie tylko w 

naszej gminie. Jest zatrudniona na umowę zlecenie osoba w gminie która zajmuje się kontrolą zarządczą i 

sprawdzi uchwały które są do tej pory niewykonane. 

Radny  Mariusz  Nawrocki zapytał, czy skarżący może jeszcze sprawie nadać dalszy bieg 

Jeśli skarżący otrzyma informację, że jego skarga jest bezzasadna, czy może podjąć dalej jakieś działania 

np. odwołać się do sądu. 
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Radca Prawny Urzędu Henryk Klich -  na  przewodniczącym rady ciąży obowiązek, aby skarżącego 

poinformował o podjętej uchwale. W przypadku kiedy skarga nie została uznana przez radę za 

uzasadnioną  trzeba przesłać dlaczego czyli uzasadnienie. 

Jeśli chodzi o zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi to Radca przytoczył  i objaśnił szczegółowo 

art.238 K.p.a.  

Skarżący może zwrócić się do Rady, że nie zgadza się ze stanowiskiem jeśli Rada nie uzna stanowiska 

skarżącego może pozostawić jego wystąpienie bez dalszego rozpoznania. 

Jeśli chodzi o skargi  to skarżący w stosunku do Rady może zwrócić się do wojewody  taka jest procedura.  

Głosowanie uchwały: 

Za  było 13 głosów,2 wstrzymujące. 

 - uchwała Nr X/70/2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku. 

Radca Prawny Pan Henryk Klich powiedział, że rada podjęła już raz taką uchwałę, ale RIO stwierdziło jej 

nieważność. Ponieważ w §1 był wyraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki 

letniskowe”. Uznano, że wyrażenie „od właścicieli „ jest niewłaściwe powinno być napisane od „domków 

letniskowych i od nieruchomości „. 

Radca omówił również dwie poniższe uchwały. 

Radna Maria Brykczyńska poprosiła o dokładniejszą informację o przeliczeniu na osobę, z czego wynika  

stawka.  

Radca Prawny - wyjaśnienie jest zawarte w uzasadnieniu uchwały. Bierze się plus minus ilość odpadów 

powstających na podobnych nieruchomościach na obszarze naszej gminy i  ile pojemników było 

wstawiane do tych  innych nieruchomości. Pracownica urzędu przyjęła średnią ważoną. 

Porównywano te wielkości do innych gmin. 

Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że mieszkańcy działek na Kalinie dokładnie nie wiedzą, z czego 

wynika opłata, są oburzeni, że muszą płacić. Chodzi o to, aby te pieniądze wpływały na konto urzędu. 

Złoży z radną Marią Brykczyńską interpelację jak były wyliczone stawki. 

Radca Prawny - nie ma przeszkód, aby to zaczęło funkcjonować, aby komisje rady w przyszłym roku 

mając doświadczenie z tego roku omówiły uchwałę i ją udoskonaliły. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - Nr X/71/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- Nr X/72/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7 
Radny Marian Kaźmierczak zapytał jak będzie zaplanowany fundusz sołecki dla sołectwa Jankówko skoro termin 

jest do 30 września. 

Wójt - każda inwestycja w sołectwach przekracza kwotę funduszu sołeckiego i gmina dofinansowuje różne 

działania. 

 

Radna Agata Górna - poruszyła sprawę oświetlenia na Osińcu, czy będzie w tym roku? 

Wójt - przygotowywany jest przetarg będzie umieszczony szczegółowy wykaz na stronie BIP urzędu. 

 

Radna Maria Brykczyńska - sprawa drogi na os.Bukowym, mieszkańcy przejeżdżają przez inną drogę niż jest 

wytyczona, teren jest zaniedbany. 

Wójt - jest to osiedle niezamieszkałe przez długi czas, będzie to uporządkowane jesienią.  
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Radny Wojciech Wilkosz - zgłosił sprawę braku widoczności z uwagi na rosnące krzewy sygnalizacji świetlnej z 

Modliszewo  w kierunku do Zdziechowy przy posesji pana Zielińskiego, oraz zarośnięte tory kolejowe. 

 

Radny Piotr Sobański - zapytał o budowę sieci gazowej w Modliszewku? 

Wójt - budowa sieci gazowej jest na ukończeniu, pozostały pojedyncze przypadki, gdzie pozwolenie na budowę 

było wydane później. Do końca września powinna być zakończona inwestycja. 

 

Radny Bolesław Dziel - zapytał, czy w tym roku zacznie się budowa sieci gazowej w Strzyżewach? 

Wójt - właściciele gruntów, gdzie ma przebiegać sieć gazowa żądają dużego odszkodowania za przejście przez ich 

grunty. Kwotę ustala rzeczoznawca majątkowy, ale jeśli właściciele nie zgodzą się na wyliczoną kwotę to będzie 

pas.     

 

Radna Agata Górna - sprawa oświetlenia przy p.Skibińskim na Osińcu zimą jest tam bardzo ciemno. 

Wójt - są duże zmiany w firmach energetycznych, nowa firma przejęła zlecenia budowy oświetlenia z gminy i ich 

nie realizuje. 

 

Radny Mariusz Nawrocki  w związku z remontem wiaduktu autobus linii nr. 13 mieszkańcy obawiają się 

wydłużenie czasu  jego przejazdu, aby gmina informowała na wszystkich przystankach. 

 

Sekretarz Anna Pacholczyk - jest  zapewnienie z MPK że informacja jest na wszystkich przystankach. 

 

Radna Maria Brykczyńska  poruszyła następujące sprawy: 

  

1. kiedy będzie harmonogram zebrań sołeckich w sprawie funduszu sołeckiego? 

2. wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kalinie 

3. kiedy odbędzie się konkurs na animatora kultury? 

4. Lubochnia plaża - właściciele działek przy parkingu parkują  przy samym jeziorze, aby postawić 

znak zakazu wjazdu w tym miejscu.  

Ad.1 Sekretarz Anna Pacholczyk - wójt nie ustala harmonogramu zebrań sołeckich, każde sołectwo 

zwołuje zebranie i zaprasza Wójta. 

 

Ad.2  Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk - ogrodzenie będzie wykonane. 

Ad.4 Wójt - jest wyznaczony parking, Komisja Ruchu Drogowego odrzuci wniosek o umieszczenie tam 

znaku zakazu wjazdu, gdyż przepisy na to nie pozwalają.  

 

Ad.3  Wójt - będzie ogłoszony przetarg na animatora kultury. 

Sekretarz Anna Pacholczyk w sprawie animatora kultury powiedziała że, aby było takie stanowisko muszą 

być zabezpieczone odpowiednie środki. Z racji położenia gminy życie kulturalne toczy się w  mieście. 

Sołectwa które chcą  coś organizować to gmina pomaga finansowo. 

 

Wójt - nie można powracać do dawnych lat, gdzie były świetlice wiejskie i tam toczyło się życie 

kulturalne. 

 

Radny Marian Kaźmierczak - łatwiej jest jednej osobie koordynować działania w kilku świetlicach, taka 

osoba mogła by mieć kontrolę, co się dzieje w świetlicach. Trzeba przemyśleć sprawę. 

 

Wójt - na każdej wsi jest sołtys i wspólnie z radnym z tego terenu powinni organizować życie kulturalne. 

 

Radny Łukasz Ciesielski - inicjatywa życia kulturalnego powinna być od mieszkańców. 

 

Radna Maria Brykczyńska - w świetlicy  w Lubochni dużo się dzieje, animator ma współdziałać. 

Trzeba tą sprawę przedyskutować wspólnie w gminie. 

 

Wójt - poprosił Radę o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego byłego Radnego Edwarda Nawrota. 
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Ad.10    

 Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął X sesję nadzwyczajną Rady Gminy 

Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny 09.00 -11.00.  
  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

  


