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Projekt 

 

Protokół Nr XX /2015 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu  21 marca 2016r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

Otwarcia XX 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, dyrektorów szkół gminnych i Przedszkoli ,Panią dyrektor Instytucji 

Kultury Mirosławę Bakalarz, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, radcę prawnego Pana Henryka Klicha 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Radny Łukasz Ciesielski i Piotr 

Łykowski. 

  

Ad.2 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XX sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX 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/. udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Remont nakładka bitumiczna      

     droga powiatowa.nr 2213 P miejscowość Goślinowo 

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

     Osiniec przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

e/. Programu”Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”   

f/. ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom       

    szkół podstawowych oraz gimnazjów   

  9./ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok. 

10/. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i     

       Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2015 rok. 

11/ Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2015. 

12./Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady podjętych w 2015 roku. 

13/.Interpelacje i zapytania Radnych. 

14/.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

15/.Wolne wnioski i informacje. 
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16/.Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 12 radnych wobec tego podjęte 

uchwały będą prawomocne. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że uwzględniono poprawki w uchwale o stypendiach 

zostały natomiast brak takiej poprawki w porządku obrad. 

Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad.   

   
Ad 4 

 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z  XVIII  sesji bez uwag. 

Protokół z XIX sesji Rada przyjęła bez uwag jednogłośnie.  

 

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 przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

W ostatnim czasie ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego we wsiach Osiniec- os.Dębowe i 

Owsiane,Strzyżewo Kościelne,Obora,Piekary i Modliszewko. Prowadzone są prace związane z budową sieci 

wodociągowej we wsi Skiereszewo w kierunku Mnichowa. Rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci gazowych 

we wsiach Strzyżewa,Ganina i Dębówiec. Wykonawcą jest firma Tech-Gaz kwota 1mln.390 tys.zł 

Prace już rozpoczęto. Cena oferty tej firmy była bardzo niska ale firma twierdzi, że wykona inwestycję za tą 

kwotę.Następna oferta była za 2 mln.zł. Trwają prace przy budowie przedszkola w Zdziechowie,które wykonuje 

Firma Hen-Bud.Termin wykonania to koniec roku 2016. Trwają prace związane z remontami cząstkowymi 

nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, równane są drogi gruntowe. 

 
Radny Mariusz Nawrocki zapytał o sprawę podpisanego mandatu dla Obszaru Strategicznej Interwencji w jaki 

sposób wójt zabezpieczył interes gminy ? 

Wójt- wszystkie gminy były bardzo zainteresowane tą sprawą ale aby przystąpić do wykonania m.in.ścieżek  

rowerowych bo tylko na to gmina Gniezno się zakwalifikowała są określone wymogi które trzeba spełnić. Gmina 

musi wykupić grunt,oświetlić grunt przez który będzie przebiegała trasa to są dużo wyższe koszty niż budowa 

samych ścieżek. W związku z tym postanowił ograniczyć przebieg tras tych ścieżek.Z Gniezna do Jankowa 

Dolnego do szkoły i od Jankówka do Wełnicy. 

Radna Agata Górna – zapytała o ścieżkę z Osińca do Szczytnik Duchownych? 

Wójt – to jest ścieżka nie chodnik, był zaprojektowany do Lubochni cały odcinek, ale w związku z tym,że  były 

wydane  warunki zabudowy lub pozwolenia na budowy po drodze są różne budynki i brak jest miejsca aby wydzielić 

2 metrowy pas obok jezdni. 

Radny Pan Roman Solarek zapytał w związku z budową wodociągu w Skiereszewie który dobiega końca odcinek 

do Mnichowa droga jest bardzo zniszczona, czy wykonawca doprowadzi do stanu sprzed inwestycji.? 

Wójt – każdy wykonawca zgodnie z umową musi teren po zakończeniu danej inwestycji doprowadzić do stanu 

przed inwestycją.  

Radny Mariusz Nawrocki – gminy mniejsze np.Łubowo pozyskały kwoty kilkunastu milionów. 

Ta gmina na dozbrojenie strefy gospodarczej pozyskała do 17 mln. 
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Wójt – gmina Gniezno ma teren są doprowadzone tam media jeśli będzie nabywca terenu to wówczas 

będzie kontynuowana inwestycja . Jest przykład strefy gospodarczej w Czerniejewie, gdzie wydano 8 

mln.i są to wyrzucone pieniądze.   

Gmina Łubowo ma większe możliwości gospodarcze z uwagi na położenie ponieważ teren znajduje się 

obok trasy S5 to są inne warunki lokalizacyjne.Trzeba patrzeć na nasze warunki.Trzeba mierzyć siły na 

zamiary.Pozyskać można 10 mln.a stracić 30 mln.w naszym przypadku ponieważ na całym odcinku z 

Gniezna do Lubochni  musi być wykupiony pas 3-4 metrów gruntu przez kilkanaście kilometrów. 

To są koszty na które nie można narażać gminy aby pozyskać środki na wybudowanie ścieżek.Gmina 

otrzymuje środki tylko na wybudowanie ścieżek ale trzeba jeszcze je oświetlić, wykupić grunt i 

wykonać odwodnienie. 

 

Ad.7 

  

Informacja Wiceprzewodniczącego Rady z pracy między sesjami. 

W okresie między sesjami odbyły się posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy. 

W dniu 15 marca br. obradowała komisja budżetowo-gospodarcza. Omówiono szczegółowo projekty 

uchwał na obecną sesję które uzasadniali Pan Wójt, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. Opinia komisji o 

projektach była pozytywna. 

Komisja Oświaty obradowała w dniu 16 marca br omówiono szczegółowo projekty uchwał na dzisiejszą 

sesję które uzasadniali Pani Sekretarz i Pani Skarbnik.  

Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniu w dniu 17 marca br.omówiono  wszystkie projekt uchwał 

na obecną sesję. Komisja sporządziła sprawozdanie 

z realizacji uchwał w 2015 roku  które będzie przedstawione na dzisiejszej sesji. 

Ponadto komisja omówiła z rocznego planu pracy wydatki na OSP za rok 2015. Uwag komisji nie było. 

Pytań  do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8 

Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi mieszkańców Mnichowa Panu Janowi 

Dębcowi, który przedstawił sprawę przystąpienia do rozpoczęcia prac planistyczno-projektowych, 

których celem będzie radykalna poprawa komunikacji drogowej z Gniezna w kierunku wsi Dalki i 

Mnichowo. Obecny system połączeń drogowych w rejonie przejazdów kolejowych na Dalkach i w 

kierunku Czerniejewa nie odpowiada potrzebom. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie jest 

na niewystarczającym poziomie.Zdaniem mieszkańców najlepszym rozwiązaniem jest przedłużenie 

ulicy Dalkoskiej do granicy miasta, następnie jeszcze ok.200 m. przez teren gminy i poprzez tunel pod 

torami połączenie się z istniejącą drogą powiatową do Czerniejewa. 

Pan Dębiec przedstawił kilka zdjęć z tego rejonu. 

Poprosił Wójta i Radę o pozytywne zajęcie się sprawą. 

 

Radny Wojciech Wilkosz zapytał jaka jest pewność,że miasto Gniezno będzie robić ulicę  aż do granicy, 

bo gmina wyda pieniądze i będzie to nierealne. Gmina ma dużo inwestycji rozpoczętych i planowanych 

do zakończenia, a nie rozpoczynać nowych. Trzeba wiedzieć jaki będzie koszt tej inwestycji,czy miasto 

Gniezno rozpocznie budowę drogi i w jakim czasie.    
 

Radca prawny Henryk Klich – chodzi o nieduże koszty na etapie wstępnym czyli o uzgodnienie czy miasto już 

zmieniło swój plan i droga jest już przewidziana, kiedy to będzie realizowane. Pan Dębiec apeluje do radnych o 

to, aby skoordynować sprawę z miastem i aby już Wójt rozpoczął negocjacje z Prezydentem Gniezna wystąpił do 

radnych o podjęcie uchwały o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu dla tego terenu. To są koszty 

uchwalenia tylko planu a w następnych latach czas  na realizację tej inwestycji. Powinny być rozmowy również z 

PKP ponieważ może posiada swój plan inwestycyjny. Następnym krokiem po uchwaleniu planu dla tego terenu 
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byłoby negocjacje z właścicielami gruntów w celu ich wykupienia później dopiero o przystąpieniu do realizacji 

inwestycji. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – jeżeli w planie miejscowym będzie określone,że  teren jest przeznaczony pod 

określoną inwestycję to nic innego na tym terenie nie powstanie. Kwestia uzgodnień z miastem a gminą może 

trwać nie wiadomo jak długo ale na pewno będzie trwała. Czy PKP wyrazi zgodę nie wiadomo,ale należy się 

przygotować. Dobrze byłoby aby działać na zasadzie, że planując osiedle to najpierw robimy drogę i media. 

Radny proponuje przyjąć propozycję - Wójt wie na czym sprawa polega.Rada niech działa  w ramach swoich 

kompetencji. 

 

Radna Agata Górna – przed przystąpieniem do przyjęcia pomysłu ważniejszy jest to, czy będzie techniczna 

możliwość przejazdu kolejowego.    

 

Ad. 9 

 

Podjęcie następujących  uchwał: 

  Nr XX/139/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Skarbnik omówiła treść uchwały. 

Radny Mariusz Nawrocki poruszył sprawę budowy świetlico/strażnicy w Mnichowie miały być 

pozyskane środki zewnętrzne na tą inwestycję ale ich nie ma. 

Wójt – na dzień dzisiejszy brak jest środków zewnętrznych, ale obecnie jest możliwość składania 

wniosków na inwestycje w toku. Kiedy nastąpi ogłoszenie naborów gmina złoży wniosek na świetlicę w 

Mnichowie. Rozpoczęta inwestycja musi być kontynuowana. 

Radny Mariusz Nawrocki –  radny Paweł Jesiołowski na sesji zapewniał, że podejmie działania na 

szczeblu wojewódzkim i centralnym aby pieniądze na budowę strażnicy pozyskać. W obecnej kadencji 

będzie wybudowanych 5 świetlic, czy w gminie jest planowanie? W naszej gminie wszystko pojawia się 

nagle. 

Radny Paweł Jesiołowski - ostatni wniosek do Związku OSP wysłany został w dniu 16 grudnia 2015r. 

Kanalizacja w Wełnicy miała być wykonana w 5 etapach zostało to zrobione w jednym etapie. 

Początkowo koszt miał być ok.14 mln. zostało to wykonane za 3,5 mln.zł. 

Ponadto jeśli chodzi o strażnico-świetlice to jest np. w Zdziechowie,w Modliszewie. 

Dalej po objeździe świetlic i szkół  przez komisję oświaty w protokole jest zapisane, że brak jest świetlicy 

w Mnichowie ponieważ została przeznaczona na klasy lekcyjne.  

Radny Mariusz Nawrocki – wieś Wełnica nie ma świetlicy ani placu zabaw. 

Dalej radny zapytał Wójta dlaczego taka duża kwota na wykonanie parkingu przy przedszkolu w 

Pyszczynie.  

Wójt – ostateczna kwota będzie wiadoma po złożeniu ofert przez wykonawców jeśli by zabrakło środków 

to musiała by być zwołana sesja. 

Wójt  nawiązując do wypowiedzi radnego Nawrockiego w sprawie planowania inwestycji to wszyscy 

wiedzą jakie są potrzebne inwestycje, pewnych inwestycji nie można przewidzieć  bo nie wiadomo jakimi 

będziemy dysponowali środkami  w momencie konstruowania budżetu. Jeśli wpływają lub zostają 

dodatkowe pieniądze można dodatkowo zrobić inwestycje które są do wykonania.Wszyscy powinni się z 

tego cieszyć, że majątek i inwestycje są realizowane.a nie ubolewać nad tym,że coś się robi.   

Radny Mariusz Nawrocki- w gminie jest wiele innych zadań do zrobienia wcale nie uważa, że budowa 

świetlicy jest najważniejszym zadaniem w danej wsi.Drogi są ważniejsze od budowanych świetlic. 

Wójt – potrzebne są na różnych frontach różnego rodzaju inwestycje,budowa świetlic to potrzeba 

zgłaszana przez mieszkańców a gmina musi za dość uczynić i służyć mieszkańcom. 

Głosowanie uchwały: za 11 głosów, przeciw 1 głos.   

 - uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie  zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r. 
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Skarbnik omówiła szczegółowo uchwałę. 

Na salę przyszła radna Maria Brykczyńska. 

Pytań nie było.  

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, 1 przeciw 

Nr XX/140/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Remont 

nakładka bitumiczna droga powiatowa.nr 2213 P miejscowość Goślinowo 

Skarbnik omówiła projekt uchwały 

Głosowanie uchwały: za 12, wstrzymujący 1 głos. 

Nr XX/141/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi  Osiniec przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Nr XX/142/2016 w sprawie Programu”Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”   

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Nr XX/143/2016 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie 

Gminy Gniezno uczniom  szkół podstawowych oraz gimnazjów  

Sekretarz Anna Pacholczyk uzasadniła uchwałę.Projekt uchwały był omawiany na wszystkich 

komisjach, uchwała będzie obowiązywała od dnia 1 października 2016r. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

  

Wiceprzewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę w obradach. 

  

Ad.9 

Kierownik GOPS-u Pan Mariusz Jopa przedstawił sprawozdanie z działalności GOPS-u w 2015 roku. 

Rada przegłosowała jednogłośnie sprawozdanie.  

Ad.10  

 
Przewodnicząca Komisji sekretarz Anna Pacholczyk przedstawiła Sprawozdanie działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2015 rok. 

Rada przegłosowała jednogłośnie sprawozdanie.  

  

Ad.11 

Dyrektor Instytucji Kultury Pani Mirosława Bakalarz przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2015r. 

Rada przegłosowała jednogłośnie sprawozdanie.  

 

Ad.12 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 

wykonania uchwał Rady podjętych w 2015 roku. 

Pytań nie było. Sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie. 

 

Ad.13 
 

Radna Maria Brykczyńska – czy jest już wybrana firma,która opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

 

Pracownik Marek Szulczewski –  firma jest już wybrana, będzie zebranie z sołtysami w sprawie ankiet. 

 

Sekretarz Anna Pacholczyk nawiązując do wypowiedzi radnego Mariusza Nawrockiego w sprawie 

funduszy OSI to nie jest tak,że Wójt nie zabiegał dla gminy o możliwość realizacji jakiegoś zadania w 
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ramach OSI tylko OSI miało takie założenie, że robimy coś co nie służy jakiejś grupie mieszkańców czy 

danej wsi tylko generalnie ma służyć całemu obszarowi strategicznemu. Stąd nie można było realizować 

zadania np.budowa jakiegoś obiektu były ograniczone możliwości stąd większość pieniędzy została 

przeznaczona do miasta Gniezna. 

Głównie na przebudowę dróg ,które będą służyły wszystkim mieszkańcom.Na poprawę kształcenia 

zawodowego co będzie służyło wszystkim, dużo pieniędzy miało być przeznaczone na szpital ale nie 

udało się ponieważ nie wszystko było można. Również  na strefę w Łubowie ale ze względu na położenie 

przy węźle drogi S5 i ze względu na grunty które można było zagospodarować ponieważ były częściowo 

państwowe i nie było problemu z przeznaczeniem ich pod strefę. Reszta gmin musiała się zadowolić 

budową ścieżek rowerowych.Ale nie jest to jeszcze oczywiste,że gmina otrzyma te środki na ścieżki bo 

każda gmina oddzielnie składa wniosek. Jeżeli dany wniosek nie będzie spełniał wymogów  i jeżeli nie 

udowodni się,że dzięki temu że powstanie ta ścieżka to będzie mniejsze wydalanie spalin do środowiska 

to nie zostanie przyjęty. 

Nie było wachlarzu inwestycji które można było wybrać i każdy Wójt chciał chociaż coś dla gminy 

zrobić. Z podziału środków zostało  przeznaczone 220 tys.zł na kilometr  ścieżki, ale oświetlenie i wykup 

gruntów ,odwodnienie i podziały geodezyjne to wszystko na koszt gminy należy wykonać. 

Takie są wymogi, spotkań i uzgodnień było dużo wójtowie dzielnie walczyli,aby coś dla swojej gminy 

zdobyć. 

  

Sołtys Szczytnik Duchownych Pan Grzegorz Kasprzyk poruszył sprawę strefy gospodarczej miasta 

Gniezna przez jedną z działek przebiega  droga dojazdowa do os.Relax jeżeli miasto sprzeda tą działkę to 

w jaki sposób będzie zorganizowany dojazd do tego osiedla. 

 

Wójt – miasto nie może zagrodzić dojazdu w przyszłości będzie zaprojektowany nowy dojazd i miasto 

musi wydzielić określony pas na swoim terenie w celu zabezpieczenia  dojazdu do osiedla. 

 

Radna Maria Brykczyńska – do 6 maja musi być podjęta uchwała i przekazana do Urzędu 

Marszałkowskiego o wkładzie gminy. 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – zostanie zwołana sesja nadzwyczajna i na pewno termin zostanie 

dotrzymany. 

 

Sołtys wsi Strzyżewo Smykowe Pan Grzegorz Klat zapytał o sprawę niszczejącego budynku po szkole w 

tej wsi, mieszkańcy skarżą się na wchodzącą wilgoć.    

 

Wójt – budynek będzie stał jeszcze długo. Założenie było takie, żebudynek  gmiał być zagospodarowany 

na potrzeby wsi i jej mieszkańców. Jednak wartość remontu będzie więcej kosztować niż budowa nowej 

świetlicy. 

Są tereny gminne w tej wsi i gmina by chciała sprzedać ten obiekt. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag,że jest 

wilgoć tylko obawiają się, że gmina sprzeda budynek z mieszkańcami.Budynku z mieszkańcami się nie 

sprzeda. Przy sprzedaży będzie wydzielona część którą zamieszkują. Powierzchnia którą zajmowała 

szkoła jest przeznaczona do sprzedaży.  

 

Ad.15 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski powiedział,że ścieżka rowerowa mogłaby przebiegać od 

ulicy Wierzbiczańskiej przez wieś Wierzbiczany,Lubochnie nie ma żadnych problemów z wytyczeniem. 

Ceny gruntów byłyby znacznie niższe przy wykupie. Osiniec można by połączyć z tą ciężką rowerową. 

Plan przyjęty ma wytyczone drogi i można by poprowadzić w kierunku pierwszego przejazdu kolejowego 

Również Szczytniki czy Wola Skorzęcka i cały ten teren byłby objęty ścieżkami.   

Sprawa Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bardzo dobrym pomysłem na pozyskanie środków z 

programów unijnych jest  budowa przyłączy sieci gazowych ponieważ ich nie ma w budowanej sieci 

gazowej. Jest pracownik,który zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych i radną Panią Marię 

Brykczyńską która zajmuje się pozyskiwanime środków i może się zaangażuje.  
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Radna Maria Brykczyńska – odnosząc się do wypowiedzi sołtysa wsi Wierzbiczany powiedziała,że 

dowiedziała się ,że są planowane zmiany w trasie ścieżek ponieważ pierwotnie miała przebiegać droga 

rowerowa z Osińca przez Szczytniki  do Lubochni. Drogi rowerowe nie mogą iść drogą Wierzbiczańską 

ponieważ jest to droga gminna a w OSI musi być droga powiatowa. Natomiast z Osińca przez Szczytniki 

do Lubochni przez Wolę Skorzęcką to jest droga powiatowa i pierwotnie była tak wytyczona. Radna 

zapytała skąd ta zmiana? 

Pani Sekretarz – ograniczono długość ścieżek do możliwości finansowych gminy, to nie są ścieżki 

rekreacyjne które służą do dojazdu nad jezioro i do lasu. One mają na celu ograniczyć to, że zamiast do 

pracy samochodem  pojedziemy rowerem. Stąd taka musi być lokalizacja tych ścieżek. To jest taki 

problem przy OSI. 

 

Radna  Maria Brykczyńska – wiadomo ilu uczniów z Osińca, Woli Skorzęckiej czy Lubochni dojeżdża do 

Szczytnik Duchownych do szkoły rodzice dowożą dzieci i można to uzasadnić, aby jednak tędy 

przebiegała ścieżka.Można tą drogę rowerową robić etapami jest  taka potrzeba. 

 

Wójt – wszystkie sytuacje były analizowane radna ma rację że droga jest bardzo  potrzebna z Osińca do 

Szczytnik Duchownych można by budować ale tam wszędzie są opracowane już plany zagospodarowania 

przestrzennego jest zmiana przeznaczenia gruntów z rolnych na mieszkaniowe. Najpierw musi być zgoda 

tych mieszkańców,nikt nie będzie chciał tylko za 2 lub 3 metry gruntu tylko jak będzie zniszczona działka 

wówczas będzie chciał ,aby wykupić cały teren. W związku z tym koszty realizacji inwestycji będą 

olbrzymie. Gmina stara się budować tam, gdzie są warunki bardziej sprzyjające jeśli chodzi o lokalizację i 

jak najbardziej niebezpieczne na drodze Jankówko-Wełnica.   

 

Więcej wniosków nie było. 

Wiceprzewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

 

Ad.16             

Wiceprzewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XX sesję Rady Gminy Gniezno. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

Obrady sesji trwały od godziny 9.00 -11.30  
  

Protokolant       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Sobański 

 

  


