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Projekt 

 

    Protokół Nr XIV / 15 z obrad sesji  Rady Gminy Gniezno w dniu  7 grudnia  2015 r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 15.00 

Otwarcia XIV 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,kier..GOPS-u Mariusza Jopę, sołtysów Gminy Gniezno.   

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu, wszyscy radni obecni na posiedzeniu.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest qworum wobec tego podejmowane uchwały będą prawomocne. 

Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad. 

 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:  

  

1. Otwarcie XIV sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.  Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

7.  Dyskusja. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a/. zmiany uchwały budżetowej na 2015rok 

 b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

c/.  przyjęcia Rocznego  Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi      

      oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  

      działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016rok. 

 d/. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i     

                 Przeciwdziałania Narkomanii na 2016rok. 

e/. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2016r. 

 f/. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2016r. 

 g/. zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2016r. 

 9 /.Interpelacje i zapytania Radnych. 

10/.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11/.Wolne wnioski i informacje. 

12/.Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy. 
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Ad.3 

 Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad. 

Ad.4 

 
Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Pawła Jesiołowskiego, Mariana Kaźmierczaka 

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji radni przyjęli jednogłośnie.   
 

Ad.5 

Wójt poinformował że wszystkie inwestycje zaplanowane na 2015 rok zostały zakończone, w trakcie realizacji jest 

budowa remizy strażackiej  w Mnichowie. W grudniu powinno nastąpić rozpoczęcie, ale termin wykonania to 

koniec roku 2016 budowa Przedszkola w Zdziechowie. Pozostałe wszystkie inwestycje zostały zakończone. 

Ostatnio zakończono odnowienie sali gimnastycznej w Szczytnikach Duchownych, przebudowano szambo, 

wykonano ogrodzenie placu zabaw w Osińcu. Wykonano  zgodnie z przetargiem  oświetlenie zaplanowane na 

2015r.   

Radny Mariusz Nawrocki zapytał o sprawę przetargu na wywóz odpadów komunalnych, który nie został 

rozstrzygnięty.  Do końca roku obowiązuje poprzedni przetarg. Kto będzie wywoził od stycznia śmieci? 

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – przetarg został unieważniony ponieważ była jedna oferta i kwoty, która była 

zaoferowana gmina nie posiada w budżecie. Będzie ogłoszony przetarg rozbity na odbiór śmieci i opłatę za 

utylizację śmieci na wysypisku. Będą dwie umowy. Stawka będzie musiała być wyższa ponieważ przy obecnej 

stawce nie może być to zrealizowane. Aby nie było trudności  w odbiorze śmieci umowa  z obecną firmą 

zostanie przedłużona o miesiąc. 

(Na ostatniej sesji w grudniu będzie można podjąć uchwałę o zwiększonej stawce.) 

 

Radny M.Nawrocki zauważył, że gmina oferowała kwotę 800 tys.zł., firma Urbis oferowała 1.mln.300 tys.zł.czyli 

jeszcze raz więcej niż kwota z przetargu, który obowiązuje. Radny obawia się, że cena wywozu śmieci znacznie 

wzrośnie tj.ok.50%. Jest jeszcze problem ściągalności za opłaty. Jeśli wzrośnie opłata wówczas ściągalność 

będzie jeszcze mniejsza. 

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – takiej kwoty nie było w budżecie, na dzień dzisiejszy zaległość z tytułu opłat za 

śmieci wynosi ok.160 tys.zł.  

Są wysyłane upomnienia, tytuły do komornika, często jest tak, że nie płacą osoby, które nie mają problemów 

finansowych.  

  

Ad.6 i ad.7 

 

 Informacja  Przewodniczącego Rady o pracy Rady między sesjami. 

 

W dniu 16 listopada br.w godz.15.00-16.15 był dyżur Przewodniczącego Rady w biurze Rady Gminy. 

W dniu 18 listopada odbyło się drugie spotkanie z Prezesem Rodzinnych Ogródków Działkowych 

„Kalina” w sprawie wywozu odpadów komunalnych. Ustalono średnią ilość odpadów powstających na 

terenie  ROD Kalina przeliczoną na liczbę 3 kontenerów.Zarząd zobowiązał się złożyć deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich działkowców korzystających 

z działek w okresie od maja do września.    

 W dniu 30 listopada na wniosek Wójta odbyła się sesja nadzwyczajna w celu podjęcia uchwały o 

zmianach w budżecie na 2015r. 

Przed  dzisiejszą sesją odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady na których omawiano projekty 

uchwał przygotowane na dzisiejszą sesje, ponadto komisje opracowały plany pracy na 2016r. 

W posiedzeniach uczestniczyły Pani Sekretarz i Pani Skarbnik które omawiały projekty uchwał.  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy członkowie komisji budżetowo-gospodarczej wyjeżdżają na szkolenie? 

Przewodniczący Rady – na chwilę obecną są to informacje nieprawdziwe.       
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 Ad.8 

Rada podejmowała kolejno uchwały: 

- uchwała Nr XIV/92/2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015rok 

Pani Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr XIV/91/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

Pani Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

-uchwała  Nr XIV/93/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego  Programu współpracy Gminy Gniezno 

z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016rok. 

               Pani Sekretarz poinformowała, że jest obowiązek podejmowania takiej uchwały co rok. 

W tej uchwałe nie ma wyodrębnionych specjalnych środków ponieważ żadna z organizacji 

pozarządowych nie złożyła  w stosownym terminie wniosku o dotację. Gmina współpracuje z 

organizacjami które pomagają dzieciom, współpracuje ze szkołami w ramach programu 

alkoholowego, są przeznaczane pieniądze na psychologa. W tym roku będzie dyżurował w gminie 

dwa razy w miesiącu od nowego roku. Gmina promuje organizacje na stronie internetowej urzędu. 

Gmina współpracuje merytorycznie, tak jak jest to opisane w załączniku. 

              Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że nie zgadza się z tym projektem. Niestety radna 

dowiedziała się, że tylko jej Stowarzyszenie złożyło uwagi jeśli chodzi o projekt współpracy. Żadna z nich 

nie została uwzględniona. Radna powiedziała,że nie zgadza się na zapisy w następujących rozdziałach: IV 

§9 ppk. 9,pkt 12, rozdz.VII §14, rozdz. X.  

            Skarbnik poinformowała, że w roku 2015 było dofinansowanie tylkodla  klubu sportowego w 

Zdziechowie był konkurs i otrzymali pieniądze. Na koniec roku 2015 będą się z tej dotacji rozliczać. 

Na 2016r. nie ma środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na organizacje 

pozarządowe.,Skarbnik uprzedzała radę,że jeśli będzie realizowane zadanie budowa Szkoły w 

Zdziechowie to na nic więcej nie wystarczy pieniędzy. 

To co jest wprowadzone do budżetu jest na granicy możliwości finansowych. Jeżeli w ciągu roku okaże 

się, że finanse gminy ulegną zmianie to zgodnie z zapisami w uchwale będzie możliwość, aby jakąś kwotę 

na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczyć. Ze środków gminy są organizowane 

półkolonie dla dzieci, wyjazdy, gmina  sporo inwestuje w tego rodzaju pomoc. 

Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że powinna być zawarta jakaś kwota.  

Przewodniczący Rady – nie ma inicjatywy mieszkańców jest to mało rozpowszechnione. Należy 

popracować nad poszerzeniem wiedzy na ten temat i może w następnym budżecie pokazać większą 

aktywność i wtedy można dążyć do tego,aby znalazły się środki na ten cel.   

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

  

- uchwała Nr XIV/94/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016rok. 

Pani Sekretarz – uchwała była szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji, było spotkanie z 

dyrektorami szkół, czy organizować  półkolonie, czy wyjazd nad morze dla dzieci. Dyrektorzy uznali,że 

korzystniejszy dla dzieci jest  tygodniowy wyjazd nad morze i jest to uwzględnione w uchwale. 

Kwota  do wykorzystania jest niższa niż w poprzednich latach i wynosi 98.000,00zł.Dofinansowywane są 

wycieczki, dni dziecka i festyny organizowane w szkołach. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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-uchwała  Nr XIV/95/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2016r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że przyjęcie planu pracy w tym formacie jest dobrym rozwiązaniem na 

posiedzenia rady są przyjęte poniedziałki. W roku 2015 były sesje zgodnie z planem pracy,ale były 

potrzebne również sesje nadzwyczajne.Są podane daty więc  radni mogą planować inne zajęcia, może 

czasem będą korekty.  

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 -uchwała  Nr XIV/96/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gniezno na 2016r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił plan pracy. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr XIV/97/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy 

Gniezno na 2016r. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej omówił plan pracy komisji na 2016r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty omówił plan pracy komisji na 2016r. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

Ad.9 i ad.10 

 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał o nowy regulamin który ma być od nowego roku w sprawie wynajmu 

świetlic,czy to będzie na zasadzie zarządzenia Wójta? 

Pani Sekretarz – będzie to zarządzenie Wójta. 

 

Pani Czesława Budzyńska sołtys z Braciszewa podziękowała wszystkim darczyńcom w imieniu Patrycji i jej 

rodziców z Braciszewa za okazaną pomoc finansową.  

 

Sołtys z Wierzbiczan Pan Marek Słomczewski –  od początku obecności w samorządzie był przeciwny budowie 

wysypiska na terenie Gminy Gniezno i współpracy z władzami wysypiska. Utylizacja odpadów ma kosztować 300 

tys.zł. Wszędzie firmy robią na tym interes. Życzył  władzom gminy i radnym wyrozumiałości przy propozycji 

podwyżki stawki. Będzie coraz więcej śmieci w lasach. Może przyjrzeć się przetargowi, bo nagle się okazuje że 

nikt w Polsce nie chce pracować. 

 

Przewodniczący Rady Piotr Łykowski – wszyscy wytwarzają dużo śmieci jest to problem nie tylko w naszej gminie 

i kraju. Może poczekać, aż się wszystko rozstrzygnie. Żyjemy w czasach, gdzie śmieci jest coraz więcej, odchodzi 

się od opakowań foliowych  na korzyść papierowych. Problem istnieje w wielu krajach i ma nadzieję,że zostanie 

rozwiązany na takim poziomie, że nie będziemy wprowadzać drastycznych podwyżek w opłatach. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – z niepokojem przyjął informację Pani Sekretarz o tym, że w opłatach za odpady jest 

spora nieściągalność. Zaskakujące jest to, że to wcale nie mieszkańcy o słabej kondycji finansowej nie wnoszą 

opłat. 

Mieszkańcy, którzy nie płacą twierdzą, że nie muszą bo nikt im nic nie zrobi. Radny jest przekonany, gdyby 

poprawić ściągalność może nie byłoby wielkiego problemu podnoszenia opłat ponieważ by się to zbilansowało. Nie 

może być tak, że gmina będzie za kogoś płacić. Radny kolejny raz mówi, że na terenie gminy jest niezbędna policja 

municypalna, która sama na siebie zarobi i która będzie miała przestrzegać tego, aby prawo przyjęte na terenie 

gminy było przestrzegane. Kwestia ściągalności podatków jest istotna dla wszystkich tym bardziej, że nie 

podnoszone są kolejny rok podatki i opłaty.Trzeba znaleźć skuteczny sposób jak to zrobić w większym stopniu i nie 

obciążać budżetu gminy. 

   

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – w przyszłym roku może to będzie wyglądało inaczej,będzie lepsza ściągalność. 

urząd nie chciał się ośmieszać,że za 8,00 zł,czy 12 zł. kogoś oddaje się do komornika. Były wysyłane upomnienia 

natomiast  do komornika były kierowane wyższe kwoty. 

 

Radny Wojciech Wilkosz – może zobaczyć jak wygląda sprawa w innych gminach. 

 

Pani Sekretarz - Gmina Gniezno miała jedną z najniższych stawek od osoby. Inne gminy mają podobne problemy. 
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Przewodniczący Rady – sposobem wyłaniania firm jest przetarg, w każdej gminie wynik może być inny. Chętnych 

do złożenia ofert przetargowych może być kilka i wtedy stawki są zróżnicowane.   

 

Przewodniczący Rady poinformował Radę o piśmie skierowanym do Rady od mieszkańca wsi Wełnica Pana Piotra 

Andryszaka  w sprawie powierzchni działki i przekazał sprawę do wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej. 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił Radę na spotkanie wszystkich komisji na dzień 14 grudnia godz.15.00  

w sprawie budżetu na 2016r. 

 

Ad.11   

Wniosków nie było. 

 

  Ad.12    

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

Obrady Sesji trwały od godziny 15.00 -16.10.  
  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

  


