
 1 

Protokół Nr XII /15 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 12 listopada 2015r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 15.00 

Otwarcia XII Sesji 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, sołtysów gminy Gniezno, Radcę Prawnego Urzędu Pana Henryka Klicha,dyrektora ZEAS-u 

Jarosława Wietrzyńskiego,kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, mieszkańców gminy,lokalne media. 

    

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

Ad.2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie XII sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady  

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8. Przedstawienie informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego o oświadczeniach majątkowych radnych. 

9.  Dyskusja 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a/. zmiany uchwały budżetowej na 2015rok 

 b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

  c/. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 

d/. obniżenia średniej ceny skupu 1 dt(q) żyta dla potrzeb obniżenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Gniezno na 2016r. 

e/.ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji 

w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

  f/.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016rok. 

g/. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku 

od nieruchomości. 

h/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary działki nr 24,25,26/7,27/2 i 27/4 w gminie 

Gniezno 

11./ Interpelacje i zapytania Radnych. 

12/.Odpowiedzi na interpelacje. 

13/.Wolne wnioski i informacje. 

14/.Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy 

 Przewodniczący Rady poinformował, że wycofuje z porządku obrad  projekt uchwały w sprawie zmiany 

WPF Gminy Gniezno. 

Uwag nie było. 
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Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad. W chwili głosowania nieobecni radni Agata Górna i Łukasz 

Ciesielski. Jest informacja że radni się spóźnią. 

   

Ad.3 

Wniosków nie było. 

  
Ad 4 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z  XI  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 

  

Zakończono prace związane z przebudową dróg na osiedlach Letnim i Słonecznym we wsi Wełnica. Koszt robót to 
408.786,28 zł. 
 
Zakończono prace związane z budową chodnika we wsi Szczytniki Duchowne, koszt to 133.679,62 zł. 
 
Zakończono prace związane z budową chodnika we wsi Osiniec, Aleja Jedenasta, koszt budowy to 56.972,38 zł. 
 
Ścięto pobocza wzdłuż drogi gminnej Jankówko – Wełnica, w trakcie ścinka poboczy we wsi Jankowo Dolne. 
 
Zlecono uzupełnienie poboczy drogi gminnej od przejazdu kolejowego do Szczytnik Duchownych. 
 
W trakcie trwają roboty elektryczne zwiazane z budową oświetlenia dróg gminnych: 
Zadanie nr 1 – Goślinowo dz. 390, 
Zadanie nr 2 – Szczytniki Duchowne dz. Nr 224/12, 224/17 i 224/22, 
Zadanie nr 3 – Osiniec dz. Nr 109/2, 112/21, 117/19 
Zadanie nr 4 – Dalki dz. Nr 19 i 335, 
Zadanie nr 5 – Zdziechowa dz. Nr 87/2 i 94/2, 
Zadanie nr 6 – Szczytniki Duchowne (os. Królewskie) 
Zadanie nr 7 – Kalina os. Słoneczne. 
Wszystkie zadania wygrała firma ENERGO – TELE Edmund Pokładecki za łączną kwotę 161.285,97 zł. 
 
Rozpoczęto budowę remizy strażackiej we wsi Mnichowo. Prace wykonuje firma HENBUD Henryk Kaczor. Koszt 
budowy to 244.601,02 zł. Termin wykonania robót to 15 grudnia 2015r. 
 
Rozstrzygnięto przetarg, a w dniu dzisiejszym podpisano Umowę na budowę Przedszkola we wsi Zdziechowa. 
Wykonawcą robót będzie firma HENBUD Henryk Kaczor. Termin wykonania zadania to 15 grudnia 2016r. a jego 
wartość to 5.598.041,92 zł. Brutto. 
 
Trwają prace związane z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 
Radny Mariusz Nawrocki podziękował Wójtowi za modernizację drogi na osiedlu Letnim i Słonecznym  
 

 Ad.7 

W dniu 26 października br.w godz.15.00-16.15 Przewodniczący Rady pełnił dyżur w biurze Rady Gminy. 

Posiedzenie wszystkich komisji Rady odbyło się w dniu 03 listopada br. Omówiono szczegółowo projekty 

uchwał szczególnie podatkowych na 2016r.,które będą uchwalane na dzisiejszej sesji. 

W posiedzeniu uczestniczyli oprócz radnych Pan Wójt, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, pracownicy urzędu. 

W dniu 23 października uczestniczyłem w uroczystościach obchodów Dnia Nauczyciela w świetlicy w 

Piekarach. 
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W dniu 30.10.2015r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy Gniezno w roku szkolnym 2014/2015.  

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Kłecko z okazji 760-lecia Lokacji Kłecka brałem udział w otwarciu 

żłobka. 

Otrzymałem z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie informację o nowej ofercie 

kształcenia na dwu–semestralnych niestacjonarnych Studiach Podyplomowych „Zarządzania 

Środowiskiem”  

W dniu 5 listopada br. odbyłem spotkanie z Prezesem Rodzinnych Ogródków Działkowych ”Kalina” i 

skarbnikiem w sprawie wywozu odpadów komunalnych z terenu działek letniskowych. W spotkaniu 

uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i pracownik prowadzący sprawę. 

Kolejne spotkanie będzie ustalone w najbliższej przyszłości. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

Przewodniczący Rady poinformował, że obecni na sali są już radni Agata Górna i Łukasz Ciesielski. 

Ad.8 i ad.9 

Przewodniczący Rady poinformował o  piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń 

majątkowych radnych, zauważył,że są drobne niedociągnięcia do uzupełnienia. Zobowiązał wszystkich 

radnych do złożenia wyjaśnień. 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał o rozmowy w sprawie odpadów komunalnych z ROD Kalina. 

Przewodniczący Rady – ustawa daje możliwość, aby użytkownik  nie miał oddzielnego pojemnika   

umowa  została zawarta z ROD Kalina wspólne były by duże pojemniki i wtedy gmina rozliczała by się z 

zarządem. W sezonie czyli  od maja do września będzie ustalona ilość pojemników. Będą uzgodnienia, co 

do ich  ilości, rozmowy będą toczyły się dalej.Ustawa narzuca ryczałtową płatność.   

Sekretarz Anna Pacholczyk – z danych gminy wynika, że 60  domów jest zamieszkałych na terenie 

ogródków Kalina, te osoby złożyły deklaracje i opłacają za wywóz odpadów od osoby. 

Pozostała część działek jest zamieszkała tylko w sezonie i jest możliwość,aby Zarząd złożył jedną 

deklarację jest kwestia ustalenia ilości kontenerów, aby było wystarczająco. 

Natomiast wszystkie pozostałe działki,które nie są rodzinnymi ogrodami działkowymi, ale są działkami 

letniskowymi wówczas tam będąpojemniki do każdej działki sezonowo, ale mieszkańcy muszą złożyć 

deklaracje. Osoby,które nie złożyły deklaracji nie otrzymały kontenera.Mieszkańcy twierdzą,że ustalona 

stawka jest zbyt wysoka. Trzeba się nad tym zastanowić.  

Radny Marian Kaźmierczak zapytał w oparciu o co, wiadomo ile domków jest zamieszkałych.  

Sekretarz Anna Pacholczyk odpowiedziała, że w oparciu o dane z ewidencji ludności. 

Przewodniczący Rady –ta  ustawa nie do końca spełnia oczekiwania i nie do końca rozwiązuje problemy 

wszystkich grup mieszkańców. Należy się dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Są sygnały 

o tym, że w ustawie powinna być zmiana i wtedy będzie trzeba dostosować się do nowych przepisów.  

Następnie radny M.Kaźmierczak zapytał od  kiedy będzie regulamin korzystania ze świetlic wiejskich? 

Sekretarz Anna Pacholczyk – nowe zarządzenie będzie od stycznia 2016r. 

Radny Mariusz Nawrocki – kiedy będzie przetarg na odpady suche i mokre? 

Sekretarz Anna Pacholczyk – nie przewidujemy takiego podziału odpadów. Jest segregacja odpadów,  

gmina nie będzie zbierać odpadów zielonych.   
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Ad.10 

 

W tym punkcie Rada podejmowała kolejne uchwały.  

 

 - uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015rok 

Pani skarbnik omówiła szczegółowo, pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2016, 

Sekretarz Anna Pacholczyk poinformowała,że stawka podatku od nieruchomości pozostaje na tym samym 

poziomie co w 2015r.ale dodaje się nowy podatek od wód stojących. 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XII/85/2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt(q) żyta dla potrzeb 

obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2016r. 

Przewodniczący Rady zapoznał radę z pismem z Izb Rolniczych w sprawie opinii o podatku 

rolnym, która jest pozytywna. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XII/86/2015 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów 

formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 

podatku leśnego. 

Przewodniczący Rady uzasadnił uchwałę.Uchwała podjęta jednogłośnie. 

  - uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016rok. 

Pani Sekretarz zreferowała uchwałę. Pytań nie było.Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XII/88/2015 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień 

przedmiotowych w podatku od nieruchomości. 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary działki nr 

24,25,26/7,27/2 i 27/4 w gminie Gniezno. 

Sekretarz uzasadniła podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.11  i ad.12 

 

Radny Mariusz Nawrocki – poruszył sprawę podpisanego porozumienia OSI ,spytał w jaki sposób Wójt 

zabezpieczył i zadbał o interes gminy Gniezno, zapoznał się z protokołem i nie widzi interesu gminy 

Gniezno  

 

Wójt – jeśli chodzi o Gminę Gniezno to zaplanowane jest 15 km.chodników i dróg rowerowych,  

większość z nich może być budowana przy drogach powiatowych,które są na terenie gminy Gniezno i to 

dotyczy naszego interesu. Gmina będzie uczestniczyć w kosztach z tym związanych. 

Fundusze OSI nie są związane tylko z interesem gminy, mają służyć szerszemu gremiu i dlatego tak jak 

miasto wykonuje obwodnice, budowane są drogi międzygminne,np.droga z Łubowa do Czerniejewa. Były 

plany budowy kanalizacji na ul.Kłeckowskiej,która służyła by gminie Gniezno  ponieważ kolektor który 

był by wyprowadzony do granic miasta  umożliwił by skanalizowanie wsi Piekary i Obora.Tak się 

składa,że kanalizacja nie może wejść w skład tych inwestycji i dlatego nie jest ujęta.Inne gminy mają 

również tylko ciągi pieszo-jezdne. 
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Dalej radny Mariusz Nawrocki – pkt.7 porozumienia mówi o tym,że na terenie gminy ma powstać 15,5 

km.dróg rowerowych na kwotę 2mln.310 tys.zł.dofinansowanie gminy 15%.Założenie było takie, 

że ok.200 euro miało być przeznaczone na mieszkańca obszaru strategicznego. Gmina Łubowo pozyska 

duże pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w wysokości 17mln.z dofinansowaniem 85% . 

Znaczna część100 mln.będzie przeznaczona na miasto Gniezno. 

 

Wójt – miasto Gniezno jest założycielem i koordynatorem tego przedsięwzięcia i dlatego obwodnica 

Gniezna służy nie tylko mieszkańcom Gniezna,ale wszystkim mieszkańcom, którzy będą korzystali. 

 

Sekretarz Anna Pacholczyk – generalnym założeniem OSI było, że w obszarze strategicznym  mają być 

sfinansowane takie zadania, które będą służyły wszystkim nie tylko poszczególnym gminom. Spotkań 

było dużo, wybrano to, co było możliwe. Jeżeli będzie wybudowana obwodnica Gniezna to będzie to 

służyć całemu regionowi. Takie było główne założenie. 

 

Wójt – strefa jest budowana w celu, aby w przyszłości mogli zainwestować przedsiębiorcy. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – strefa gospodarcza powstaje na terenie gminy Łubowo i jeśli będą 

powstawały tam firmy to podatki będą wpływały do tej gminy. 

 

Wójt – wszystko zależy również od położenia, trasa S5 przebiega przez gm.Łubowo i tam są zjazdy inne 

są możliwości gruntów leżących bezpośrednio przy zjazdach niż gruntów położonych dalej. 

Gmina Gniezno nie ma żadnego gruntu który by sąsiadował bezpośrednio z nowo budowaną obwodnicą 

Gniezna.W Łubowie są grunty Agencji Nieruchomości Rolnych, które jest łatwo zagospodarować 

ponieważ porozumienie z Agencją jest prostsze niż dogadywanie się z mieszkańcami,którzy posiadają 

małe działki przy gminnym przebiegu obwodnicy. 

  

Radna Maria Brykczyńska  poruszyła sprawę, aby uzyskać pieniądze z OSI to trzeba mieć opracowany  

plan gospodarki niskoemisyjnej.  

 

Sekretarz Anna Pacholczyk – będzie opracowywany taki plan. 

 

Radny Mariusz Nawrocki –zapytał o wniosek gminy do Marszałka Województwa w sprawie modernizacji 

odcinka drogi  nr 15 od granicy miasta do Lulkowa wartość to 9 mln. 

Wójt – wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji  przez Marszałka, Gmina chciała przekazać tą 

drogę miastu Gniezno, ale nie było możliwości ponieważ to jest droga,która z miastem tworzy jedną 

całość.Urząd Miasta nie chce przekazać swojego odcinka, ponieważ za dużo zainwestował. Gminny 

odcinek jest bezprzedmiotowy i nie stanowi całości tego odcinka, który został przekazany przez 

Generalną Dyrekcję najniższemu szczeblowi.  

Przewodniczący Rady – trzeba być dobrej myśli,są przykłady w naszej gminie gdzie nie udało się 

pozyskać funduszy np.świetlica w Goślinowie ale na koniec okresu pieniądze się znalazły i świetlica 

została wybudowana. Są robione pewne projekty,są instytucje które się wycofują z niektórych projektów. 

Sprawa nie jest zamknięta, korekty są robione dość często.  

 Ad.13 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni i sołtysi otrzymali ankiety do wypełnienia i poprosił aby do 

przyszłego piątku wróciły do urzędu. 

Pani sołtys z Braciszewa poprosiła wszystkich o wsparcie na leczenie mieszkanki wsi Braciszewo 

p.Patrycji.     

Ad.14 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XII sesję Rady Gminy Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny 15.00 -16.10.  
  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

   


