Projekt
Protokół Nr XVIII /2015 z obrad Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 15 lutego 2016r.
Ad.1
Godzina rozpoczęcia obrad 14.00
Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Sobański,
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, dyrektora ZEAS-u Jarosława Wietrzyńskiego, dyrektorów szkół
gminnych i Przedszkoli, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, Wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego
Pana Jerzego Berlika, radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Rafała Skweresa, przedstawicieli Policji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Radny Piotr Łykowski.
Ad.2
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Wnioski Radnych do porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/. zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
b/. zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r.
c/. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
d/. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Gniezno
e/. powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno
w 2016 roku.
f/. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2016 roku.
g/.szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Gniezno lub jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie
stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
h/. określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gniezno
i/. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, niepublicznych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych przedszkoli oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
j/.ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno
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k/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi
Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
l/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi
Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
m/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi
Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
n/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi
Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
o/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi
Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
p/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi
Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
r/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi
Wierzbiczany, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
s/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi

Zdziechowa, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
t/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek
nr.geod.3/44
u/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowościach:
- Ganina działka nr 27,
- Ganina dz.nr.31/1,
- Jankowo Dolne dz.nr 141/8,141/10, 141/11,
- Jankowo Dolne dz.nr 145/10,
- Mnichowo dz.nr. 31 i 34
- Mnichowo dz.nr 171/27,
- Osiniec dz.nr 125/28,
- Szczytniki Duchowne dz.nr 207,
-Szczytniki Duchowne dz.nr 35
-Szczytniki Duchowne dz.nr 142.
-Szczytniki Duchowne dz.nr 187/15, 187/13, 187/11
- Wola Skorzęcka dz.nr.28
9./ Interpelacje i zapytania Radnych.

10/.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11/.Wolne wnioski i informacje.
12/.Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
Ad.3
Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak zgłosił wniosek o odłożenie na następną sesję
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów zamieszkałych na terenie gm. Gniezno.
Rada głosowała jednogłośnie wniosek radnego Kaźmierczaka.
Następnie Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad.
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Ad 4
Rada przyjęła jednogłośnie protokół z XVI sesji z dnia 30 grudnia 2015r. bez uwag.
Ad.5
Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Mariana Kaźmierczaka
i Pawła Jesiołowskiego, kandydaci wyrazili zgodę.

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.
Ad.6
Wójt – wykonawca rozpoczął budowę przedszkola w Zdziechowie trwają prace ziemne, warunki atmosferyczne na
to pozwalają. W okresie wiosennym zostanie dokończona budowa remizy i świetlicy w Mnichowie. Rozstrzygany
jest przetarg na budowę sieci gazowej we wsiach Strzyżewo Smykowe, Paczkowe, Kościelne, Dębówiec, Ganina.
Na bieżąco są wykonywane remonty dróg, nawożony jest na drogach gruntowych drobny kamień w celu ich
utwardzenia. Jeszcze może być zima więc na dzień dzisiejszy nie można wykonywać remontów na większą skalę
dlatego wykonuje się tylko w newralgicznych punktach remonty dróg.
Pytań nie było.

Ad.7
Informacja Wiceprzewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
W okresie między sesjami odbyły się posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniu w dniu 28 stycznia br. omówiono sprawę Pana Piotra A.
zam. w Wełnicy o zajęciu gruntu pod budowę drogi publicznej. Komisja przekazała wg. kompetencji
sprawę do Wójta w celu dalszego załatwienia.
Na posiedzeniu w dniu 8 lutego br. komisja rewizyjna omówiła szczegółowo projekty uchwał na
dzisiejszą sesję, które uzasadniali Pan Wójt i Pani Skarbnik.
W dniu 8 lutego obradowała komisja budżetowo-gospodarcza. Omówiono szczegółowo projekty uchwał
na obecną sesję Projekty uzasadniali Pan Wójt, Pani Skarbnik, Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński.
Opinia komisji o uchwałach była pozytywna.
Komisja Oświaty obradowała w dniu 10 lutego br omówiono szczegółowo projekty uchwał na dzisiejszą
sesję.
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy
Gniezno. Po dyskusji nad uchwałą komisja wnioskowała o odłożenie podjęcia uchwały do następnej sesji.
Ustalono również kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie na dzień 24 lutego br.na godz. 12.00
Pytań do przedstawionej informacji nie było.
Wiceprzewodniczący Rady powitał przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji wraz z Komendantem i
udzielił im głosu.
Na wstępie Komendant Policji insp. Artur Sobolewski podziękował za możliwość uczestniczenia w sesji
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i przedstawienia nowego zadania, pn. lokalne mapy zagrożeń. Będzie to dotyczyło gdzie i jakie są rodzaje
przestępstw i jak powinni mieszkańcy reagować. Aby te mapy były pełne danych które są konieczne do
właściwego reagowania potrzebny jest głos społeczeństwa. Każdy ma możliwość wypowiedzenia się
gdzie i jakie widzi niebezpieczeństwo. Każdy powiat i gmina będzie miał swoją osobną mapę zagrożeń,
będą nanoszone dane policji i to będzie widoczny obraz faktycznego zagrożenia. Będzie ważny każdy
sygnał który pomoże lepiej realizować zadanie, aby wszystkim żyło się spokojniej i bezpieczniej. Będą do
tego służyły kontakty np. podczas sesji, informacje radnych, sołtysów oraz przez stronę internetową
policji,
Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Robert Recki omówił szczegółowo założenia krajowej mapy
zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.
Na 16 województw jest 16 Komend Wojewódzkich Policji. Problem pojawia się na szczeblu powiatowogminnym. Na 2480 gmin w Polsce jest 597 Komisariatów i 399 posterunków Policji. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji które jest autorem projektu zaprasza społeczność lokalną do dyskusji. Od
dnia dzisiejszego do dnia 18 lutego br. będzie 5 konsultacji gminnych, natomiast w okresie 22-26 lutego
br. będzie spotkanie dzielnicowych z radami osiedlowymi. Ministerstwo planuje zakończenie tego
projektu w I kwartale Mapy zagrożeń krajowe, wojewódzkie i powiatowe powinny się znaleźć na
stronach internetowych, aby każdy mieszkaniec miał dostęp do bieżących danych statystycznych.
Mapy zagrożeń policja realizuje od lat. Sygnały od mieszkańców za pośrednictwem wójtów, burmistrzów,
sołtysów są uwzględniane.
Na zakończenie z-ca Naczelnika poprosił o wypowiedzenie się w sprawie bezpieczeństwa na terenie
gminy Gniezno.
Wiceprzewodniczący poprosił radnych i sołtysów o pytania.
Radny Marian Kaźmierczak kolejny raz poruszył sprawę zamiany starej drogi nr 15 która obecnie jest
gminną na drogę powiatową, aby mogła stanowić zabezpieczenie drogi krajowej bez zbędnego obciążenia
gminy zapytał dlaczego nie można tego zrobić?
Dalej radny zauważył, że mieszkańców gminy przybywa, a policji ubywa. Dzielnicowi powinni być w
pobliżu i widoczni dla mieszkańców.
Radny Mariusz Nawrocki – trwa remont i rozbudowa komendy, czy jest szansa na zwiększenie
dzielnicowych w gminie? Dalej Radny zauważył, że Policja Powiatowa jest policją miejską w
Gnieźnie,poza terenem miasta policja jest widoczna sporadycznie.
Radna Maria Brykczyńska – poruszyła sprawę samochodów ciężarowych z dużymi ładunkami
poruszających się po drogach gminnych niszcząc ich nawierzchnię. Poza tym sprawa agresywnej
młodzież która tworzy w okresie letnim obozowiska na Kujawkach, spożywa alkohol radna poprosiła aby
policja odpowiednio reagowała na takie sygnały od mieszkańców.
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Radny Wojciech Wilkosz poruszył sprawę niebezpiecznego zjazdu na trasie w kierunku Bydgoszczy na
Zdziechowę, kierowcy wyprzedzają mimo tego że jest ograniczenie prędkości do 70 km. Radny prosił o
wykonanie wysepki – zjazdu lewostronnego. Obecnie ruch na tym odcinku jest bardzo nasilony z uwagi
na budowę trasy S5. Radny apelował, aby policja z ruchu drogowego patrolowała częściej ten teren. Dalej
radny powiedział, że jadąc trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego w kierunku Poznania dojeżdżając do
ul.Kłeckowskiej zapala się zielone światło do Bydgoszczy i do Poznania. Natomiast przy zjeździe na
ul.Kłeckowską pojazdy blokują stojąc długo, aż do zapalenia się strzałki na Kłecko. Wnioskował aby to
usprawnić.
Sołtys z Napoleonowa Pani Butrymowicz– podziękowała za zwiększone patrole policji nawet nocną po
kradzieży z jej posesji.
Sołtys wsi Wierzbiczany Pan Słomczewski – poruszył sprawę zdewastowanego przystanku autobusowego
od Wierzbiczan w kierunku Szczytnik Duchownych poprosił, aby patrol policji kontrolowali szczególnie
wieczorami te okolice.
Dalej sołtys zauważył, że samochody ciężarowe poruszają się po drogach gminnych uszkadzają
nawierzchnię mimo znaku ograniczającego tonaż. Policja nie reaguje.
Radny i sołtys wsi Zdziechowa Łukasz Ciesielski podziękował za sygnalizację świetlną w Zdziechowie,
zwiększyło to bezpieczeństwo. Jako sołtys wsi Zdziechowa stwierdził, że policja jest widoczna na tym
terenie.
Jarosław Wietrzyński – powiedział w imieniu mieszkanki która interweniowała w urzędzie w sprawie
zapalania lamp w Szczytnikach Duchownych ponieważ z jej posesji skradziono kurczaki.
Sołtys wsi Szczytniki Duchowne Pan Kasprzyk zwrócił uwagę na parkowanie samochodów przy szkole
szczególnie rano jest tam niebezpiecznie.
Sołtys wsi Napoleonowo Pani Butrymowicz– w przypadku zgłoszenia kradzieży zwierząt sprawa jest
umarzana już po tygodniu.
Komendant Policji – jest dużo zgłoszeń ale taka jest idea map zagrożeń aby mieszkańcy poszczególnych
wsi mieli takie natężenie patroli jakie wymusza zagrożenie. Rolą rady, wójta, sołtysów, policjantów jest
aby stworzyć dla gminy mapę zagrożeń. Policja do tej pory sugeruje się ilością zaistniałych już
przestępstw zgłoszonych. Z terenów wiejskich zgłoszeń jest mniej, część drobnych wykroczeń nie jest
zgłaszana przez mieszkańców. Mieszkańcy miasta są bardziej aktywni w zgłaszaniu kradzieży. Mapy
zagrożeń należy wykonać obiektywnie.
W powiecie gnieźnieńskim nie będzie więcej policjantów
policjantów

ponieważ ostatnio zwiększyła się kadra

ale chodzi o to, aby prawidłowo ich rozmieścić. W sezonie letnim

patrole policji są
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skierowane do Skorzęcina gdzie w weekend przebywa ok.20 tys. ludzi i wtedy jest ok.30-40 policjantów.
Komendant podziękował za sygnały. Chodzi o to, aby sygnały wpływały do policji i wtedy będzie
zrobiona mapa zagrożeń na podstawie tego policja będzie wspólnie z mieszkańcami działać. Policja sama
nie da rady zapewnić bezpieczeństwa jest to sprawa również Starostwa, Gminy. Jeżeli to zagrożenie na
gminie będzie wyższe niż w innych miejscach to tych dzielnicowych może być więcej kosztem tego, że w
innym miejscu będzie ich mniej.
To

trzeba

zweryfikować

i

rozważyć

temu

mają

służyć

mapy

bezpieczeństwa.

Zdaniem

Komendanta jest to dobry pomysł ale bardzo trudny do wprowadzenia.
Jest dużo więcej policjantów którzy będą pełnić służbę patrolową również nocą. Będą przesunięcia w
dzielnicowych. Obecnie jest wystarczająca liczba policjantów. W roku 2016 dużo kadry przejdzie na
emerytury. Problemem będzie to, czy Komenda Główna te etaty zapełni nowymi policjantami. Dużo
policjantów jest na szkoleniach. W powiecie gnieźnieńskim jest obecnie 280 policjantów etatowych.
Radny Marian Kaźmierczak, czy gmina może liczyć na przychylność policji w sprawie zmiany kategorii
drogi z Gniezna do Jankowa Dolnego.
Wójt – to nie są kompetencje policji, obecnie nie ma takiej możliwości ponieważ gmina chciała wystąpić
o taką zmianę, ale miasto nie wyraziło zgody na zamianę od granicy miasta do Jankowa Dolnego. Droga
gminna jest to udogodnienie dla mieszkańców nie ma problemu ze zgodą na wjazdy, ale koszt utrzymania
tego odcinka jest dużo wyższy niż pozostałych dróg.
Na tym Komendant zakończył i podziękował za uwagę.
Wiceprzewodniczący podziękował przedstawicielom policji za przybycie i przekazane informacje.
Wójt – policja nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb jakie występują. Można je podzielić na
trzy kategorie:- tonaż samochodów, które przewożą materiały na budowę drogi S5 i jeżdżą po drogach
gminnych, - prędkość oraz zabezpieczenie terenów w okresie letnim przy jeziorach.
Wójt – w ostatnich miesiącach wzrosły kradzieże we wsiach położonych bezpośrednio przy mieście.
W związku z tym poprosił policję, aby patrolowała te rejony również w nocy.
Radna Maria Brykczyńska – liczba ludności w gminie wzrasta ,czy policja bierze to pod uwagę.
Radny Marian Kaźmierczak – wzrost bezpieczeństwa to większa liczba dzielnicowych.
Ad.8
Podjęcie następujących uchwał:

- Nr XVIII/108/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.- skarbnik omówiła
uchwałę.
Radny Mariusz Nawrocki – poprosił Wójta o komentarz do planowanej dokumentacji sieci kanalizacyjnej
w Braciszewie.
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Wójt – na dzień dzisiejszy nie ma zabezpieczenia frontu prac jeśli chodzi o kanalizację. Trzeba liczyć się
z tym,że może w tej kadencji będą jakieś możliwości pozyskania pieniędzy zewnętrznych, w związku z
tym należy taki front zabezpieczyć. Planuję dwie miejscowości, gdzie poprzedni wójt podpisał
porozumienie z wójtem Andrzejem Łozowskim że zostaną przyłączone do Strychowa. Było by prościej
prowadzić kolektor do miasta niż do sąsiadów ale nie ma widoku na to,1 ,aby miasto w ul. Kłeckowskiej
wyprowadziło swój kolektor do granicy miasta. Obecnie miasto nic nie robi w tym kierunku, aby swoje
tereny peryferyjne zabezpieczyć w kanalizację. W związku z tym postanowiłem wieś Oborę podłączyć do
Strychowa. Jeśli chodzi o wieś Braciszewo to szanse podłączenia do miasta są znikome ponieważ kolektor
musiałby być prowadzony od szosy Poznańskiej. Do Strychowa od końca Braciszewa to nie jest odległy
odcinek.
Sołtys Braciszewa Pani Budzyńska zapytała, czy chodzi o całe Braciszewo?
Wójt – czy mieszkańcy w osiedlu po PGR będą zainteresowani aby się podłączyć do kanalizacji.
Gmina może wybudować główny kolektor ale przyłącza do domów mieszkańcy będą robić na własny
koszt.
Radny Łukasz Ciesielski – sprawa kanalizacji od Zdziechowy w stronę miasta.
Wójt –jest w stałym kontakcie z wodociągami i miastem. Gdyby miasto wyprowadziło kolektor za kościół
na Winiarach wtedy gmina mogłaby podłączyć sześć wsi: Krzyszczewo, Napoleonowo, Modliszewo,
Modliszewko, Pyszczyn, Goślinowo. Wszystko rozbija się o środki. Jeśli chodzi o wschodnią część gminy
Osiniec, Wola Skorzęcka tam musi być wybudowana nowa oczyszczalnia.
Radny Łukasz Ciesielski – czy była robiona symulacja ile by kosztowała oczyszczalnia z terenów
Goślinowa, Modliszewo, Modliszewko a jaki byłby koszt gminy wyprowadzenia kolektora z miasta?
Wójt – koszt budowy nowej oczyszczalni to ok.10 mln. zł. natomiast budowa kolektora była by
inwestycją nie na swoim terenie./2 km. na terenie miasta/.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- Nr XVIII/107/2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r.- skarbnik uzasadniła
uchwałę. Uchwała podjęta jednogłośnie.
- Nr XVIII/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Sekretarz Anna Pacholczyk uzasadniła uchwałę. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
- Nr XVIII/110/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno.
Projekt uchwały omówił pracownik urzędu Pan Rafał Skweres.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- Nr XVIII/111/2016 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania
publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2016 roku.
Projekt uchwały omówił pracownik urzędu Pan Rafał Skweres.
Uchwała podjęta jednogłośnie
-Nr XVIII/112/2016 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2016 roku.
Projekt uchwały omówił pracownik urzędu Pan Rafał Skweres.
13 głosów za, przeciw 0 , wstrzymujące 0. Podczas głosowania nieobecny radny Łukasz Ciesielski.
-Nr XVIII/113/2016 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Gniezno lub
jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
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których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do
udzielania ulg.
Radny Mariusz Nawrocki wyszedł z sali.
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.
Głosowanie uchwały: za 12, wstrzymujące 0, przeciw 0.
- Nr XVIII/114/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Gniezno
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński uzasadnił uchwałę. Pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- Nr XVIII/115/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych form wychowania przedszkolnego i
niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie.
Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą do sołtysów, aby rozdali na wsiach ulotki mówiące o tym, że
Wójt gminy poinformuje za pomocą bezpłatnego sms-a o różnych sprawach istotnych w gminie
m. in. o zebraniach wiejskich. Aby było to możliwe trzeba stworzyć bazę numerów, gdzie
informacje będą mogły dochodzić. Pani Sekretarz poprosiła sołtysów, aby ulotki przekazywali
przy roznoszeniu nakazów podatkowych i zawiadomień o nowej opłacie za śmieci. Będą jeszcze
plakaty w tej sprawie.
Radny Marian Kaźmierczak zapytał, czy ta baza będzie chroniona?
Sekretarz – podpisana została stosowna umowa.
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – dysponentem bazy będzie specjalizująca się w tego
typu usługach firma.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie podejmowane były dalsze uchwały.
- Nr XVIII/116/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno
Pani Sekretarz omówiła uchwałę.
Głosowanie uchwały: 12 za, wstrzymujące 0, przeciw 0. Nieobecni na sali radni Ciesielski i
Nawrocki.
- Nr XVIII/117/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Dalki przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.
Głosowanie uchwały: 12 za, wstrzymujące 0, przeciw 0. Nieobecni na sali radni Ciesielski i
Nawrocki.
- Nr XVIII/118/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- Nr XVIII/119/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.
Uchwała podjęta jednogłośnie. Radny Ciesielski wrócił na salę.
Nr XVIII/120/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz
Gminy Gniezno. Uchwała podjęta jednogłośnie.
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- Nr XVIII/121/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Szczytniki Duchowne przez jej współwłaścicieli na rzecz
Gminy Gniezno. Uchwała podjęta jednogłośnie.
-Nr XVIII/122/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy
Gniezno. Uchwała podjęta jednogłośnie.
- Nr XVIII/123/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonych we wsi Zdziechowa, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy
Gniezno. Uchwała podjęta jednogłośnie.
- Nr XVIII/124/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi
Lubochnia w zakresie działek nr.geod.3/44.Wójt uzasadnił uchwałę. Uchwała podjęta
jednogłośnie.
- Nr XVIII/125/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości:- Ganina działka nr 27, głosowanie uchwały:
12 za, 1 głos wstrzymujący.
-- Nr XVIII/126/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości:- Ganina dz.nr.31/1, głosowanie uchwały: 12
za, 1 głos wstrzymujący.
- Nr XVIII/127/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości:- Jankowo Dolne dz.nr 141/8,141/10, 141/11, głosowanie uchwały 12 za,1 głos wstrzymujący.
- - Nr XVIII/128/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 145/10,- głosowanie: 12
za, 1 wstrzymujący.
- Nr XVIII/129/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mnichowo dz.nr. 31 i 34 – głosowanie: 11 za, 2
wstrzymujące.
- Nr XVIII/130/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mnichowo dz.nr 171/27,- głosowanie: 11 za, 2
wstrzymujące.
- Nr XVIII/131/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osiniec dz.nr 125/28, głosowanie uchwały:
12 głosów za, 2 wstrzymujące.
- Nr XVIII/132/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr 207,
Głosowanie uchwały: za 12 głosów, 2 wstrzymujące.
- Nr XVIII/133/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr 35
Glosowanie uchwały: za 12, wstrzymujące 2 głosy.
- Nr XVIII/134/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr 142.
Glosowanie uchwały: za 12 głosów, wstrzymujące 2 głosy.
- Nr XVIII/135/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr 187/15, 187/13,
187/11
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Głosowanie uchwały- 13 za, 1 głos wstrzymujący.
- Nr XVIII/136/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr.28.
Głosowanie uchwały: za 12, wstrzymujące 2 głosy.
Ad.9 i Ad.10
Radna Maria Brykczyńska poinformowała sołtysów że w przyszłym roku od kwietnia rozpoczną się nabory do
programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Należy opracować strategię rozwoju sołectwa. Można otrzymać do 500
tys. zł. Po raz pierwszy będą to projekty również inwestycyjne.

Ad.11
Sołtys wsi Braciszewo Pani Budzyńska – poruszyła sprawę sieci kanalizacyjnej we wsi Braciszewo w
której mieszka 132 osób, druga część wsi to 51 mieszkańców plus gospodarstwo Kurii. Pani sołtys dodała,
że od 1997r. jest sieć gazowa w tej wsi , natomiast druga część wsi miała być zgazyfikowana w
najbliższym czasie, jak będą środki. W przyszłym roku mija 20 lat i mieszkańcy drugiej części wsi nie
mają gazu. Czy podobna sytuacja ma być z kanalizacją, że będzie za następne 20 lat?. Mieszkańcy są
zbulwersowani.
Ad.12
Wiceprzewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XVIII sesję Rady Gminy Gniezno.
Podziękował wszystkim za udział w sesji.
Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -17.00
Protokolant
Mirosława Szyda

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Sobański
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