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Protokół Nr XVI /2015 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 30 grudnia 2015r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 12.30 

Otwarcia XVI 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,Radnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Rafała Skweresa, dyrektora ZEAS-u Jarosława 

Wietrzyńskiego, dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych, kierownika GOPS-u 

Mariusza Jopę, dzielnicowych gminy Pawła Braszkę i Tomasza Pietraszaka, Komendanta 

OSP Pana Zdzisława Michalowskiego,Prezesa Jednostki OSP Pana Ryszarda Szuberta, 

mieszkańców gminy ,lokalne media. 

    

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

protokołu.  

 

Ad.2 

Porządek obrad 

 

1. Otwarcie XVI sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady  

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2016 rok. 

9. Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez 

Przewodniczących Komisji. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a/. zmiany uchwały budżetowej na 2015rok 

 b/. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na rok 2016 

 c/. uchwały budżetowej na 2016 rok 

 d/. przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno  

  

11./ Interpelacje i zapytania Radnych. 

12/.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

13/.Wolne wnioski i informacje. 
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14/.Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy. 

  

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad.  

   

Ad.3 

Wniosków  do porządku obrad nie było. 

 Ad 4 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z  XVI  sesji Rady bez uwag.  

 

Ad.5 

 

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

Pawła Jesiołowskiego  

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  

 

Ad.6 

 
 Wszystkie zamierzone inwestycje zostały zakończone, w trakcie ukończenia jest remiza 

strażacka w Mnichowie.Pozostałe zadania zaplanowane na rok 2015 zostały w terminie 

zakończone. zakończono sprawę gazyfikacji, oświetlenie które było zaplanowane, 

modernizacja dróg gminnych.Zakończono ważne zadanie w 2015r.- budowa Przedszkola w 

Szczytnikach Duchownych, zakończono budowę świetlicy w Goślinowie. Wszystkie 

zadania zostały zakończone dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu,radnych i  

sołtysów. 

Pytań nie było.     

  
 Ad.7 

Przewodniczący Rady -  w okresie między sesjami odbyło się wspólne posiedzenie 

wszystkich komisji Rady w dniu 14 grudnia br. Omówiono szczegółowo projekt uchwały 

budżetowej na 2016.W posiedzeniu uczestniczyli oprócz radnych Pan Wójt, Pani 

Sekretarz, Pani Skarbnik. 

 W dniu 18 grudnia br.do biura Rady Gminy wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej wsi Dalki 

i Mnichowo w sprawie rozpoczęcia prac planistyczno-projektowych, w celu radykalnej 

poprawy komunikacji drogowej pomiędzy tymi wsiami, a miastem Gniezno. 

Pismo zostało podpisane przez 250 mieszkańców. Pismo zostało skierowane do 

poszczególnych komisji rady i będzie przedmiotem analizy w 2016roku. 

Pytań nie było. 

 Ad.8 – omówienie projektu budżetu na 2016r. 
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Skarbnik omówiła projekt budżetu na 2016rok. 

Dochody ustala się w wysokości  34.189.812,00 zł z tego: dochody bieżące  

33.348.512,00 zł, dochody majątkowe  841.300,00 zł 

Dochody obejmują w szczególności : dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej  3.845.048,00 zł 

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 117.650,00 zł 

 

Wydatki ustala się w wysokości 38.075.908,00 zł. w tym: wydatki bieżące  

28.159.408,00 zł., wydatki majątkowe  9.916.500,00 zł.  

 

Zaplanowane inwestycje o łącznej wartości 9 mln.916 tys.500 zł. m.in. budowę 

chodników i dróg gminnych zaplanowano 800 tys.zł. na budowę strażnicy/świetlicy w 

Mnichowie 250 tys.zł. Na I etap budowy (przedszkole ) Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 

w Zdziechowie 5 mln.653 tys.zł., budowa parkingu przy świetlicy w Krzyszczewie, na 

projekt świetlicy w Łabiszynku i rozpoczęcie zagospodarowania terenu przy świetlicy w 

Piekarach. 

 

Ad.9 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Radny Łukasz Ciesielski – bardzo 

zależało radnym, aby budowa kompleksu Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w 

Zdziechowie się rozpoczęła, są przeznaczone pieniądze.Podziękował Wójtowi, Radzie za 

to ,że tak duża suma została zabezpieczona na 2016rok. Nie jest to jedyna inwestycja 

planuje się ukończenie budowy remizy w Mnichowie oraz rozpocząć kolejne odcinki 

gazyfikacji. 

Inwestycje stanowią ¼ całego budżetu. 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza opiniuje budżet na 2016 pozytywnie ma nadzieję, że 

starczy sił i możliwości ,aby bez zaciągania znacznych kredytów  zrealizować ten budżet. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Radny Marian Kaźmierczak -  nie jest to budżet 

idealny,komisja przyglądała się szczególnie inwestycjom oświatowym. Inwestycja  - 

kompleks w Zdziechowie robi wrażenie. W związku z nowymi przepisami gminy 

otrzymały kolejne zadanie - 6-latki wracają do przedszkoli. W związku z tym od 

września 2016r. gmina powinna zapewnić miejsca w przedszkolu dla wszystkich 3 i 4 –

latków. 

Należy się zastanowić nad problemem. Gazyfikacja na terenie gminy jest realizowana 

prawidłowo. 

Komisja nie zauważyła działań zmierzających do  poprawy gospodarki ściekowej. Była 

mowa o tym, że jeśli pojawi się możliwość podłączenia kolejnych miejscowości lub 

osiedli do oczyszczalni w Jankowie Dolnym to będą podjęte działanie.Pojawiła się 

możliwość,gdzie płynie mniej ścieków z miasta do oczyszczalni w Jankowie a jednak 

działanie nie zostało podjęte. Chodzi o os.Wierzbowe w Jankówku, gdzie przebiega 

kanalizacja jest kwestia podjęcia działań w tym zakresie.  

Nie udało się sfinalizować zagadnienia powołania animatora kultury. 

Reasumując – drobne uwagi są ,co nie wpływa na pozytywną ocenę i przyjęcia tego 
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budżetu. 

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Radny Paweł Jesiołowski – mimo,że mogą być 

wyższe oczekiwania, ale jest pula środków których nie można przekroczyć. Trzeba się 

zgodzić z potrzebami wszystkich. 

Komisja Rewizyjna popiera budżet na 2016r.    

 

Radny Mariusz Nawrocki – Komisja Oświaty opiniuje pozytywnie budżet na 2016r. 

Radny popiera gazyfikację są małe opóźnienia, III etap  Wójt obiecał, że w styczniu 

2016r. będzie ostatni przetarg, czyli w ciągu roku 2016 uda się zakończyć III część 

gazyfikacji gminy. Radny zauważył, że Wójt nie myśli o wszystkich mieszkańcach 

gminy dlatego,że połowa mieszkańców gminy to ludzie napływowi z miast i innych gmin 

dla nich nie jest najważniejsze budowa świetlic tylko budowa dróg, infrastruktury i 

oczyszczalni ścieków. Radny powiedział, że współczynnik odbioru nieczystości nie jest 

dobry .Nie mówi się o tym, aby w tym kierunku coś było planowane. Nie ma mowy o 

tym,aby pozyskać pieniądze na budowę nowych oczyszczalni, rozbudować oczyszczalnię 

w Jankowie Dolnym.Mieszkańcy Wełnicy chcący budować się na Wełnicy,mają problem 

z podłączeniem do istniejącej kanalizacji i zmuszeni są sami inwestować w przyłącza. 

Żadne firmy nie chcą się lokować,  naszej gminie, decydują się na lokowanie do 

sąsiednich gmin np.Łubowa. 

 

Wójt – każda firma się lokuje tam, gdzie uważa. Jeżeli firmie odpowiada miejsce w 

naszej gminie to niezależnie od tego jaka będzie oferta sąsiednich gmin to firma i tak 

zdecyduje się na usytuowanie w gminie ze względu na położenie.  

 

Wójt – sprawa kanalizacji – cała gmina ma możliwość podłączenia się.Tam, gdzie nie ma 

oczyszczalni i kanalizacji można podłączyć się do oczyszczalni miejskiej i do 

oczyszczalni w gminie Gniezno. Do oczyszczalni w Jankowie Dolnym nie można 

podłączać nowych miejscowości ponieważ moce przerobowe są wykorzystane. 

Aby powiększyć to należy rozbudowywać istniejącą oczyszczalnię w Jankowie Dolnym, 

co wiąże się z milionowymi nakładami na budowę nowych osadników. 

 

Ze względu na położenie gminy, aby zabezpieczyć  budowę oczyszczalni dla wszystkich 

odbiorców trzeba by było wybudować 3 lub 4 oczyszczalnie. Gmina musi czekać aż 

miasto Gniezno wyprowadzi kolektor do swoich granic. Miasto ma ograniczone 

możliwości finansowe i nie inwestuje w tą infrastrukturę, aby swoje tereny na peryferiach 

skanalizować. Gmina jest po rozmowach i jeżeli miasto wyprowadziło by kolektor za 

kościół na Winiarach w stronę Pyszczyna to gmina jest w stanie podłączyć sześć wsi: 

Goślinowo, Modliszewo,Modliszewko,Napoleonowo,Krzyszczewo i Pyszczyn. 

Gmina nie może inwestować w budowę kolektora na terenie miasta bo jest to 

niegospodarność. 

 

Pozostałe wsie tj.Piekary i Obora można by podłączyć do miasta,ale kolektor jest 

wyprowadzony do ul. Kłeckowskiej za Stadniną Ogierów.Jeśli plany nie będą 

realizowane to wieś Obora można podłączyć do sieci w Obórce, ale burmistrz Kłecka nie 

wyraża zgody ponieważ oczyszczalnia w Kopydłowie jest obciążona. 

Trzeba by było prowadzić do oczyszczalni w Strychowie. Były rozmowy poprzedniego 
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wójta z wójtem Łubowa aby Gmina Łubowo też nie ma wyprowadzonego kolektora w 

stronę Obory i gmina ale będzie musiała podłączyć wieś Oborę przez Strychowo do  

oczyszczalni.  

Pozostałe wsie w południowej części gminy tj. Osiniec,Szczytniki Duchowne,Wola 

Skorzęcka,Lubochnia do miasta nie można podłączyć ponieważ kolektory na ul. 

Witkowskiej są za małe i miasto nie wyraża zgody,aby Osiniec podłączyć. Planuje się 

jeśli będą możliwości finansowe wybudowanie oczyszczalni w rejonie Woli Skorzęckiej i 

Szczytnik Duchownych  służyła by okolicznym wsiom. 

 

Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek posiadać szambo i ścieki muszą być dostarczane 

do istniejących oczyszczalni. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – nie oczekuje,że Wójt w jednej kadencji wybuduje kanalizację 

dla całej gminy, chodzi o to, aby budować sukcesywnie.W obecnej kadencji ma powstać 

5 świetlic wiejskich zaproponował. Radny zaproponował,aby zrobić spotkanie z 

prezesem wodociągów, aby to, co Wójt mówi uwiarygodnić, że jest realna szansa, że jeśli 

miasto zainwestuje to  będzie możliwość podłączenia się do kanalizacji. 

 

Wójt – są spotkania z prezydentem i prezesem wodociągów rozmowy trwają ale na 

wszystko potrzebne są pieniądze. W sprawie świetlic to mieszkańcy są zainteresowani i 

jest zapotrzebowanie na świetlice. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – nie jest przeciwko budowie świetlic,ale mieszkańcy oczekują 

też budowy m.in.dróg. 

 

Wójt – w budżecie na 2016r. świetlice są małą częścią wydatków budżetu. Pozostałe 

finanse przeznaczone na inwestycje w kierunku poprawy infrastruktury drogowej, 

budowę wodociągów, budowę  przedszkoli i poprawę warunków oświatowych. 

 

Radny Mariusz Nawrocki-  nie na wszystkie budowane świetlice udało się pozyskać 

środki zewnętrzne np.na świetlico/strażnicę w Mnichowie. W WPF jest kwota 1mln.600 

tys.zł. W niektórych świetlicach mało się dzieje. 

 

Wójt – wszystkie świetlice budowane były z dofinansowaniem środków zewnętrznych. 

Budowa strażnicy w Mnichowie budowa jest za środki własne są złożone wnioski na 

dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy na tą budowę gmina nie otrzyma środków tak jak na 

świetlicę w Goślinowie. Wszyscy są zadowoleni z powstania świetlicy. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – wspominając o osiedlu Wierzbowym w Jankówku miał na 

myśli to, że przez to osiedle przebiega rurociąg.Chodzi o wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. Można by było to zadanie przy niedużych kosztach zrealizować. Są tam 

następne działki,które będą zabudowywane temat byłby skończony. 

 

Radna Maria Brykczyńska – trzeba szukać pieniędzy ze środków zewnętrznych. 

Można było pozyskać środki  na niektóre inwestycje. Budowa przedszkola i szkoły w 

Zdziechowie można pozyskać środki na termomodernizację  np.okien.  

Następnie radna poruszyła sprawę drogi między Wierzbiczanami, a Szczytnikami 
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Duchownymi która jest coraz gorsza, nie ma jej uwzględnionej w inwestycjach. 

Sołtys z Wierzbiczan poparł jej interpelację w tej sprawie. Jeździ tam coraz więcej 

samochodów.   

 

Dalej radna poruszyła temat organizacji pozarządowych i programu współpracy,trzeba 

docenić ich rolę, powinna jakaś kwota być zabezpieczona w budżecie.  

 

Ponadto radna poruszyła sprawę  przyłącza gazowego do mieszkańca Lubochni Pana 

Guziołka,brak zapisu w budżecie. 

 

Wójt – rozmawiał z Panem Guziołkiem ta inwestycja będzie dopiero realizowana jak 

zakończy się całe zadanie gazyfikacji gminy. W przyszłym roku będzie zakończone i 

wówczas te odległe siedliska,które nie zostały uwzględnione to w ramach możliwości 

będą uzupełniane. 

 

Wójt – droga Wierzbiczany-Szczytniki Duchowne wymaga poprawy,ale gmina nie jest w 

stanie wszystkim zadośćuczynić. Będą wykonywane nakładki na drogach,ale ta droga nie 

jest w bardzo złym stanie.Ta droga jest uwzględniona w remontach  i będą te zadania 

realizowane. Ale na wszystko nie wystarczy środków.  

 

Dalej radna Brykczyńska powiedziała, że chciałaby przy konstruowaniu budżetu na 

następny rok aby pracownica zajmująca się pozyskiwaniem środków zewnętrznych,  

poinformowała, czy gmina zamierza się starać o środki , gdzie i na jaki cel. Nie ma 

żadnej informacji na ten temat. 

 

Radna Agata Górna powiedziała, że uważa że niektóre inwestycje mogłyby być zrobione 

inaczej np.świetlice. Nie ma nic przeciw świetlicom,ponieważ one spajają mieszkańców 

pod warunkiem,że one żyją. Radna jest zdania,że budowanie świetlic w technologii 

tradycyjnej jest trochę staromodne. Co dzieje się ze starymi świetlicami, one są  

opustoszałe. Trzeba się zastanowić,aby budować w nowych technologiach,tańszym 

sposobem. Nie wiadomo, czy za 30 lat przyda się to mieszkańcom. Radna uważa,że 

władze które wtedy zbudują  coś nowego, to jest już nieatrakcyjne i dlatego mieszkańcy 

nie chcą przychodzić do świetlic.  

 

Dalej radna poruszyła sprawę promocji gminy może warto zaproponować nowym 

inwestorom przez 5 lat mniejsze podatki.Zaraz będzie rok 2020 i nie będzie 

dofinansowania trzeba spojrzeć dalej, aby budżet wzrastał. Aby gmina Gniezno była 

atrakcyjna w stosunku do innych gmin. Radna widziała by w tych dwóch sprawach 

oszczędności i  kompromis. Radna prosiła w imieniu społeczności Osińca 

przeanalizować temat kanalizacji w Osńcu,aby umieścić to w planach na rok 2017.Aby o 

temacie nie zapomnieć, 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany – jest dokument Strategia Rozwoju Gminy, gdzie jest napisane 

o sprawie terminów realizacji kanalizacji w poszczególnych wsiach. To rada kreuje 

politykę gospodarczą, a nie Wójt. 

Majątek wsi Wierzbiczany mieszkańcy przekazali na rozbudowę świetlicy tj.92 

tys.zł.była to decyzja mieszkańców wsi, to były ich pieniądze. Środki te przekazano 
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urzędowi gminy na realizację zadania i mieszkańcy wierzą,że będą wykorzystane 

zgodnie z ich wolą. 

Dalej sołtys powiedział, że ponad 20 lat temu jak było przygotowanie do planu 

zagospodarowania przestrzennego decyzje radnych były takie,że gmina ma być gminą  

mieszkaniowo-wypoczynkową ,nie wie, czy mieszkańcy wyrazili by na to zgodę  

budowanie firm w środku osiedla.  

Droga Wierzbiczany-Szczytniki tam 95% pojazdów jest takich,które omijają miasto. 

Droga się niszczy i popiera radną Brykczyńską z Lubochni.  

 

Przewodniczący Rady Piotr Łykowski  - każda z osób zabierających głos ma wizję i nikt 

nie kwestionuje,że wszystko to jest potrzebne.Trzeba spojrzeć jaka kwota jest dostępna w 

budżecie. Projekt był przygotowany z uwzględnieniem wskazówek które były podane 

centralne. 

Gmina się rozrasta, przybywa mieszkańców w większości młodych którzy budują nowe 

domy na osiedlach mają dzieci, więc rozwiązanie problemów infrastruktury oświatowej 

typu przedszkola, szkoły są najważniejsze. 

Przeznaczenie tak dużej kwoty na inwestycje związane z oświatą to jest konieczność. 

 

Ponad 12 mln.wydatków bieżących na oświatę, jeśli doliczyć inwestycję szkoła w 

Zdziechowie to 50 % budżetu jest ukierunkowane na zabezpieczenie infrastryktury 

oświatowe w postaci przedszkola w Zdziechowie i dalej szkoły.To jest właściwa 

kolejność zabezpieczenia odpowiednich warunków mieszkańcom którzy się do gminy 

przeprowadzają. 

Gazyfikacja – ochrona środowiska, wygoda w życiu codziennym, kanalizacja to są 

celowe wydatki,ale budżet nie jest z gumy. 

Dalej Przewodniczący Rady  powiedział w sprawie funduszy zewnętrznych,że na 

powstające inwestycje gmina otrzymywała środki. Natomiast, aby skorzystać z nich to 

musi być dana szansa.Województwo wielkopolskie jest jednym z dwóch gdzie w 

ostatnich dniach został zatwierdzony Program WRPO, gdzie dopiero nabory zostaną 

ogłoszone. Na inwestycje, które gmina realizuje nie było szansy na złożenie  żadnego 

wniosku ale na pewno jeśli taka możliwość będzie to gmina będzie o te środki się 

ubiegać. Zaplanowana inwestycja oświatowa w Zdziechowie zabezpieczy potrzeby 

mieszkańców jest to inwestycja w przyszłość. Zapewnienie warunków młodym ludziom 

które pozwolą im wykorzystać wiedzę, uczyć się w warunkach nie gorszych jak w 

miastach, a często zdecydowanie lepszych. 

Radny Mariusz Nawrocki poruszył sprawę przetargu na odpady komunalne jest duża 

nieściągalność tych pieniędzy,jak będzie dalej, umowa z firmą Urbis Sp. z o.o. jest do 

końca stycznia. Może być taka sytuacja, że  w miesiącu lutym nie będzie miał kto 

wywozić śmieci.  

 

Wójt – nie ma takiej możliwości ,gminę obsługuje firma z miasta i zawsze można się 

porozumieć ale niezależnie jaki będzie wynik przetargu to należy liczyć się z tym, że 

opłaty za odpady wzrosną. W każdej gminie wywóz śmieci będzie droższy. 

 

Radny Mariusz Nawrocki -  zapytał kto sfinansuje ubytek w budżecie jeśli np.30 % 

mieszkańców nie zapłaci za odpady? 

Skarbnik – zaległości jest ok.100 tys.zł. w miesiącu grudniu zostały wysłane wszystkie 



 8 

tytuły wykonawcze dla zalegających mieszkańców. Gmina płaci za faktury. 

 

Dalej radny Nawrocki powiedział, że Wójt ma urzędników, aby urzędnicy grzecznie 

obsługiwali mieszkańców i skutecznie ściągali podatki od wszystkich.  Zaapelował, aby 

pracowników uczulić na to, aby odpowiadali na pisma mieszkańców.  

Następnie radny Nawrocki poruszył sprawę  zmodernizowania strony internetowej 

urzędu,aby była bardziej czytelna. 

 

Wójt – każdy z pracowników zna KPA i wie,że na każde pismo w ciągu 1 miesiąca 

należy odpowiedzieć. Bywają sprawy, że potrzebna jest konsultacja z prawnikiem i nie 

tylko i dlatego mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki, że odpowiedź jest po terminie. 

 

Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – strona urzędu jest do przekazywania 

urzędowych informacji.Nie ma żadnych powodów, aby umieszczać informacje od 

radnych uważane za istotne. Dyrektor zauważył, że radny Nawrocki w ciągu 5 lat 

przekazał dwie informacje w celu umieszczenia ich na stronie BIP urzędu.  

Każda informacja ze strony rady która dociera do urzędu w celu umieszczenia jej na 

stronie BIP natychmiast się tam znajduje. Gmina umieszcza na stronie to do czego 

zobowiązują przepisy i co uznaje za przydatne dla mieszkańców. Gmina nie jest redakcją 

portalu internetowego.  

 

Radna Maria Brykczyńska – zapytała o pismo z ZOZ-u czy na terenie gminy będą akcje 

profilaktyczne dotyczące ochrony zdrowia? 

Sekretarz Anna Pacholczyk – pismo takie jest, dzwoniła do dyrektora ZOZ-u kiedy 

będzie miał czas na spotkanie i ustalenie szczegółów.  

W sprawie środków unijnych Pani Sekretarz powiedziała, że jeżeli będą nabory 

wniosków to na pewno gmina będzie składała na świetlicę w Mnichowie, na szkołę w 

Zdziechowie, czy przedszkole. Wnioski są składane na to, co jest możliwe i na to na co 

jest potrzebne. Pojawiła się możliwość budowy ścieżki rowerowej z OSI i tam będzie 

potrzebny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i na pewno gmina taki wniosek złoży. 

Podstawowe Nabory nie były jeszcze ogłoszone. 

  

Radna Maria Brykczyńska – termin przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

gmin upływa w III kwartale 2016r. Drogi rowerowe, które były wyznaczone na terenie 

gminy Gniezno –od wsi Osiniec do Lubochni, droga od Jankówka do Jankowa Dolnego. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – w II kwartale 2016r.będzie  nabór  wniosków na budowę 

dróg wiejskich, czy coś gmina planuje w tym kierunku.    

 

Sekretarz – jeśli będzie taka potrzeba to pracownik szczegółowo odpowie. 

 

Ad.10 

 

W tym punkcie Rada podejmowała kolejne uchwały.  

 

 - uchwała Nr XVI/99 /2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 
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Pani skarbnik omówiła szczegółowo, pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

  - uchwała Nr XVI/102/2015 w sprawie zmiany WPF  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr XVI/101 /2015w sprawie budżetu na 2016 rok 

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, 2 głosy wstrzymujące. 

 - uchwała Nr XVI/100/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gniezno na rok 2016 

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, 2 głosy wstrzymujące. 

 

 - uchwała Nr XVI/103/2015 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy 

Gniezno  

Wójt-  działki są położone na terenie wsi Mnichowo, grunt jest własnością Skarbu 

Państwa, gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o darowiznę.Gmina po 

podjęciu tej uchwały będzie właścicielem tych działek. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.11  i ad.12 

 

Radny Bolesław Dziel – zapytał o sprawę budynku po szkole podstawowej w Strzyżewie 

Smykowym. 

Wójt –  mieszkańcy chcieli, aby budynek zaadoptować na świetlicę ale cały budynek 

wymaga olbrzymich pieniędzy na remont.Teren przy świetlicy jest bardzo atrakcyjny jeśli 

uda się sprzedać i można by wybudować nowy obiekt. 

Radny Marian Kaźmierczak – w imieniu mieszkańców Jankówka zapytał na jakim etapie 

jest sprawa utworzenia sołectwa. Mieszkańcy chcą wiedzieć. 

Wójt – jest to problem który wymaga geodezyjnego podziału gruntów wyliczenia każdej 

posesji osobno, geodeta który ma się tego podjąć nie podał kwoty. Wszystkie działki 

muszą być wymierzone, całe grunty przynależne do tych miejscowości również trzeba to 

liczyć geodezyjnie. W związku z tym jest to problem geodezyjny i sprawa kosztów. 

Sprawa jest w toku.   

   

 Ad.13 

 

Sołtys wsi Łabiszynek – odnosząc się do wypowiedzi radnego Mariusza Nawrockiego w 

sprawie budowy świetlic powiedział, że wieś liczy ok.700 mieszkańców. Obecnie nie ma 

pomieszczenia które spełniało by rolę świetlicy na spotkania mieszkańców. Sołtys na 

następne zebranie zaprosi radnego, aby powiedział mieszkańcom gdzie mają się spotykać, 

sołtys zaprasza do kaplicy. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi gminy Panu Adamowi Zielińskiemu, 

który poruszył następujące sprawy: 
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 - podróży służbowych radnych do Poznania można zaoszczędzić jadąc PKP (radny 

Jesiołowski i radna Edyta Żuchowska) 

- kosztów wyjazdów na szkolenia  radnych m.in. do Zakopanego zarzuca ilość kilometrów.  

- WOKiSS składka miesięczna gminy wynosi 875,00 zł. zapytał jakie korzyści ma gmina z 

tego tytułu? 

- kosztów materiałów biurowych. 

- ryczałty na przejazdy samochodami prywatnymi 7 osób korzysta z tego. 

- delegacji służbowych samochodami prywatnymi  

- rozmoów telefonicznych 

 

Dalej Pan Zieliński poruszył sprawę kryterium wyboru banku na zaciąganie kredytów. 

Drogi – co roku gmina dopłaca Powiatowemu Zarządowi Dróg do remontu ul. 

Poziomkowej na Piekarach. 

Na zakończenie Pan Zieliński życzył radnym na 2016r.aby realizowali przyrzeczenie które 

złożyli zostając radnymi.  

 

Radna Edyta Żuchowska powiedziała,że szkolenie w Poznaniu trwa ok.5 godzin i jeśli jadą 

4 osoby to samochodem jest niższy koszt niż pociągiem. 

 

Radny Paweł Jesiołowski – uczestniczy 5-6 razy w roku w posiedzeniu Komisji Ochrony 

Środowiska w SGiPW w Poznaniu. 

Sekretarz Anna Pacholczyk – dot.Stowarzyszenia WOKiSS ona uczestnicząc nie 

otrzymuje diety. Wszystkie szkolenia merytoryczne organizowane są bezpłatne dla 

pracowników. To jest korzyść gminy ze składki członkowskiej. Do WOKiSS należą 

wszystkie gminy z wielkopolski i niektóre z woj.lubuskiego. Są bezpłatne konsultacje 

profesorów również telefonicznie z dziedziny prawa pracy, ochrony środowiska i 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Sołtys z Piekar Pan Ryszard Dębowski podziękował radnemu powiatowemu za wykonanie 

części dywanika  przy ul. Poziomkowej bardzo to ułatwia dojazd mieszkańcom do miasta.  

Podziękował dzielnicowym za ujęcie przestępców, którzy dokonali włamania.  

 

Wójt -  w sprawie ul.Poziomkowej to nie jest tak,że co roku jest robiona cała ulica. Roboty 

są wykonywane etapami. Pozostały jeszcze 2-3 etapy do zakończenia. Na Piekarach jest 

pięć zakładów produkcyjnych w których pracuje po kilkadziesiąt osób i codziennie 

przejeżdżają TIR-y z towarem w obie strony.Ulica była w takim stanie,że nawet pieszo  

chodnikiem mieszkańcom było trudno przejść bo odcinki były bardzo zniszczome. 

 

Radna Maria Brykczyńska – dzwoniła do WOKiSS są  szkolenia darmowe ,aby takie 

szkolenie odbyło się w gminie ale nie doszło to do skutku. Ma nadzieję, że takie szkolenia 

w przyszłym roku się odbędą.   

Radny Powiatowy Pan Rafał Skweres – w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego 

podziękował za udaną współpracę w 2015r. Sprawa dofinansowań do dróg - Powiat 

Gnieźnieński posiada 630 km.dróg i nie jest w stanie spełnić oczekiwań wszystkich 

mieszkańców.Dlatego zbierają środki od włodarzy gmin, rad gmin i miast Powiatu, które 

uczestniczą poprzez dofinansowanie w realizowaniu zadań własnych Powiatu, ponieważ są 

to drogi powiatowe. Dzięki współpracy z Gminą Gniezno udało się w 2015r. wykonać 
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kilka inwestycji drogowych.Powiat stara się , aby poprzez budowę infrastruktury 

zwiększyć bezpieczeństwo na terenie Powiatu i też Gminy Gniezno. Radny na zakończenie 

złożył wszystkim obecnym życzenia.         

 

Radny Marian Kaźmierczak – zgłaszał kilkakrotnie sprawę drogi od granicy miasta w 

stronę Jankowa Dalnego powinna być drogą zabezpieczającą dla drogi krajowej. Zgłosił do 

Wydziału Ruchu Drogowego, aby Policja patrolowała obwodnicę może wtedy będzie 

mniej wypadków.  

 

Przewodniczący Rady ustosunkował się do ostatnich wypowiedzi – osoby, które zajmują 

się oceną umiejętności pewnych osób, kształceniem wiedzą, że wiedza szybko się 

dezaktualizuje. Jeśli spojrzeć na tempo prac w sejmie to pojawiają się nowe ustawy i 

potrzeba szkoleń istnieje. W każdej gminie jest potrzeba dokształcania pracowników. 

Dziwi się Panu Zielińskiemu,który jest doświadczony zawodowo, życiowo i z obserwacji 

przewodniczącego wynika, że jest manipulowany przez inne osoby tracąc na swojej 

reputacji. 

 

Ad.14 

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XVI sesję Rady Gminy 

Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny 12.30 -14.40.  

Przewodniczący Rady i Wójt złożyli wszystkim życzenia noworoczne. 

Sołtys wsi Dalki podziękował radzie w imieniu mieszkańców za wybudowanie chodnika 

przy ulicy Mnichowskiej. 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na poczęstunek. 

  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

  


