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Projekt 

Protokół Nr XXV /2016 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu  29 września 2016r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 08.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski, który 

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójta Gminy Gniezno 

Włodzimierza Lemana,Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk,Panią Skarbnik Gminy Gabrielę 

Cempel, sołtysów gminy Gniezno, radcę prawnego urzędu p.Henryka Klicha, dyrektorów szkół 

gminnych i przedszkoli, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, przedstawicieli Lasów Miejskich Panią 

Karolinę Fiutak-Łachowską i Jarosława Olejniczaka, dyrektor LGD”Trakt Piastów” Panią Małgorzatę 

Blok, przybyłych mieszkańców gminy oraz lokalne media. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Radny Kazimierz 

Bułakowski. 

  

Ad.2 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXV sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8. Przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2016 i jej      

    przyjęcie. 

9. Dyskusja 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, 

b)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania  

pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 P w m.Lubochnia - chodnik 

c) utworzenia  samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w 

Gnieźnie oraz nadania jej statutu 

d) likwidacji jednostki budżetowej Gminy Gniezno pod nazwą Zespół Ekonomiczno 

Administracyjny Szkół  Gminy Gniezno 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o nr ewid. 18/1 i 18/5 w obrębie Braciszewo Gmina Gniezno 

f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 

położonej w miejscowości Jankowo Dolne  

g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Jankowo Dolne część działki nr 148 

h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 169 

położonej w miejscowości Goślinowo 

i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr 

geod.3/53,3/56,3/57 i 3/58 
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j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo Gmina Gniezno 

11. Wystąpienie Dyrektor Biura LGD „Trakt Piastów”  Pani Małgorzaty Blok.   

12. Informacja przedstawicieli  Nadleśnictwa Gniezno  w ramach realizowanego projektu „Czynna       

      ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie gminy Gniezno”. 

13. Interpelacje i zapytania Radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak zgłosił wniosek formalny o umieszczenie w 

porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji związanej z objazdem świetlic i szkół 

gminnych przez Komisję Oświaty. Jest to jedyna możliwość aby radni i sołtysi obecni na sesji zapoznali 

się jaki jest stan faktyczny.  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku Radnego M.Kaźmierczaka: za było 9, przeciw 0, 

wstrzymujących 5 głosów. 

Rada głosowała porządek obrad po zmianie jednogłośnie. 

Ad.4 

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

Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Rada głosowała jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych wobec tego podjęte uchwały będą 

prawomocne. 
 

Ad.6 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego we wsi Osiniec osiedle Herbowe oraz 

osiedle Owsiane, Strzyżewo Kościelne, Obora, Piekary i Modliszewko. 

Zakończono również prace związane z budową sieci gazowej w m. Strzyżewo Smykowe, Paczkowe, 

Kościelne, Ganina, Dębówiec. 

W miesiącu październiku Gmina Gniezno przekaże wybudowaną sieć Polskiej Spółce Gazownictwa. Po 

tym terminie mieszkańcy będą mogli składać wnioski do Gazowni w Gnieźnie o wydanie warunków 

przyłączenia się do sieci. 

Trwają prace przy budowie przedszkola we wsi Zdziechowa. Prace wykonuje firma HENBUD Henryk 

Kaczor. 

Trwają również prace związane z budową świetlicy we wsi Mnichowo. Prace wykonuje firma HENBUD z 

Kłecka.  

Końcowi dobiegają roboty związane z budową sieci wodociągowych we wsiach Kalina, Osiniec i 

Lubochnia. Prace te prowadzi firma WODKAN Tadeusz Szustek z Gniezna. 

 

W trakcie są roboty związane z przebudową  dróg we wsi Modliszewko, Piekary, Jankowo Dolne – Os. 

Mogileńskie. Łączna wartość robót to blisko 830 tysięcy złotych a termin wykonania to 14 październik 

2016r. 

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Jankówko. 

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ok 5 km. sieci gazowej na terenie wsi Zdziechowa, 

Modliszewo, Krzyszczewo, Napoleonowo, Pyszczynek. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZRUG 

Spółka z o.o. z Poznania za kwotę 310.854,21 złotych.  
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W trakcie roztrzygnięcia jest postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku świetlicy we wsi 

Wierzbiczany. 

Trwają prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych oraz 

równane są drogi gruntowe. 

Radny Mariusz Nawrocki – czy Wójt wie, czy droga wojewódzka w kierunku Kiszkowa i Kłecka będzie 

naprawiana 

Wójt - jestem zorientowany w jakim stanie są te drogi. Naprawa jest w gestii zarządcy drogi. Te drogi 

już nie są w stanie używalności, ale mieszkańcy gminy z nich korzystają. 

Koszty regeneracji uszkodzonych dróg nie należą do gminy. 

  
Ad.5 

Protokół z XXIV sesji został przyjęty przez Radę jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad.7 

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

W dniu 29 sierpnia br. obradowała Komisja Rewizyjna głównym tematem posiedzenia było szczegółowe 

omówienie przez panią skarbnik informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Uwag 

komisji nie było. 

Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie wydatków na OSP, szczegółowe wydatki przedstawiła 

pani skarbnik. Komisja nie miała zastrzeżeń do przedstawionych wydatków i opiniowała pozytywnie. 

Kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 22 września br. na którym omówiono projekty 

uchwał na dziesiejszą sesję, które uzasadniali pani skarbnik Gabriela Cempel, dyr.ZEAS-u Jarosław 

Wietrzyński i Marek Józefów. Opinia komisji o projektach uchwał była pozytywna. 

W dniu 20 września br. swoje posiedzenia miała komisja Budżetowo-Gospodarcza na której omówiono 

szczegółowo projekty uchwał na obecną sesję. 

W dalszej części posiedzenia komisja udała się w teren na budowę strażnicy i świetlicy w Mnichowie oraz 

na budowane drogi w Jankowie Dolnym i Modliszewku. 

Posiedzenia Komisji Oświaty wraz z dyrektorami szkół i przedszkoli odbyło się  dnia 14 września br. na 

którym dyrektorzy przedstawili zapotrzebowanie na inwestycje do projektu budżetu na 2017r.   

Kolejne posiedzenie komisja oświaty miała w dniu 26 września br. gdzie omawiano projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję które uzasadnialipani  skarbnik Gabriela Cempel dyrektor ZEAS-i Jarosław Wietrzyński 

oraz pan Marek Józefów. Opinia o projektach uchwał była pozytywna. 

W dniu 28 sierpnia br. brałem udział w Dożynkach Wojewódzkich w miejscowości Lisków na 

zaproszenie Marszałka Województwa. 

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się w dniu 26 września br. w której brałem również udział.   

Pytań  do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8 i ad.9 dyskusja  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 

2016r. 

  

Skarbnik omówiła informację opisową za I półrocze 2016r. 

W okresie I półrocza dochody zrealizowano w wysokości: 25.867.767,10 zł w tym dochody majątkowe 

3.375.286,51 zł (sieć gazowa 2.900.000,00 zł, działki w Lubochni 12 szt.i  3 w Mnichowie. 

Podatki od osób prawnych 2.536.928,13 zł, najwięcej podatek od nieruchomości 2.329.503,69 zł., 

podatek rolny 51.326,76 zł.,podatek od środków transportu 28.471,34 zł. 
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Osoby fizyczne wykonanie 2.140.301,38 zł. w tym podatek od nieruchomości 1.113.809,21 zł. podatek 

rolny 487.020,58 zł, podatek od środków transportu 106.109,77 zł, podatek od czynności cywilno 

prawnych 370.365,32 zł 

Wpływy  z pozostałych opłat 224.539,35 zł. Udziały w podatku dochodowym osoby prawne i fizyczne 

3.982.150,85 zł. 

Subwencje: 

Oświatowa 4.652.288,00 zł. 

Wyrównawcza 705.426,00 zł. 

Równoważąca    42.138,00 zł 

Przedszkola 517.866,15 zł.- za żywienie 172.343.60 zł, za pobyt w przedszkolu 30.180,50 zł, zwrot z 

Urzędu Miejskiego za dzieci 102.299,03 zł.,dotacja na dzieci przedszkolne 212.351,00 zł. 

Pomoc społeczna 4.989.829,81 zł.w tym Program 500 plus 2.575.736,00 zł, świadczenia rodzinne 

2.183.000,00 zł 

Wpływy z opłat  i kar za ochronę środowiska 1.147.529,49 zł 

Za odpady komunalne 737.246,00 zł 

Wynajem świetlic 38.382,06 zł. 

Dotacje na zadania zlecone 5.479.928,27 zł, na zadania własne 389.745,00 zł. 

Skutki obniżenia stawek podatkowych: osoby prawne 181.430,52, osoby fizyczne 633.032,84 zł. 

Zaległości to kwota 1.777.146,44 zł. 

 

Wydatki zrealizowano na kwotę 19.338.726.03 zł. w tym majątkowe 1.424.210,11 zł.na budowę sieci 

gazowej 857.967,90 zl, transport pasażerski MPK i PKS kwota 379.120.38 zł, utrzymanie dróg 

gminnych 613.536,43 zł., gospodarka komunalna 391.652,13 zł.plany zagospodarowania przestrzennego 

i mapy 162.602,15 zł., administracja publiczna 1.733.514,33 zł., OSP 295.317,24 zł. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że uzupełnieniem do przedstawionej informacji jest uchwała Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 sierpnia br. Nr SO- 

0953/16/16/2016 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gniezno informacji z 

wykonania  budżetu za I półrocze 2016r. Radni mogą zapoznać się szczegółowo z uchwałą w biurze 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem za I półrocze 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski - po przedstawionej informacji 

przez panią skarbnik pogratulował Wójtowi za rozpoczęcie ważnych inwestycji, radny ma nadzieję, że 

do końca roku będą zgodnie z planem zakończone. Minione półrocze jest dobrym czasem ponieważ 

zaciągnięte kredyty w większości są spłacone. Radny wnosi o pozytywne przyjęcie informacji opisowej 

za I półrocze 2016r. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – pamięta jak przy uchwalaniu budżetu na 

2016r. były obawy czy uda się wszystko, czy plany uzyskania funduszy zewnętrznych  będą 

zrealizowane. Po przedstawieniu informacji przez panią skarbnik okazało się,że wszystko jest tak jak 

zaplanowano. W związku z tym pogratulował Wójtowi i p.Skarbnik takiego zaplanowania budżetu i 

zadań, że wszystkie zostały zrealizowane. Przedstawiona informacja pozwala optymistycznie patrzeć na 

to co będzie w drugiej połowie roku 2016 i będzie można bez problemu podejmować uchwałę o 

przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski – komisja wraz z panią skarbnik bardzo 

dokładnie pracowała nad sprawozdaniem za I półrocze br. Zważywszy na tempo prac budowlanych przy 

dwóch podstawowych inwestycjach  tj.Przedszkole w Zdziechowie i świetlica w Mnichowie to tylko się 

cieszyć i oby tak dalej. 

      

Przewodniczący Rady rozpoczęte inwestycje bardzo dobrze się budują,dopełnieniem radości będzie fakt 

jak będą wchodziły w moment użytkowania, aby mieszkańcy naszej gminy mogli z nich korzystać i ma 

nadzieję, że to będzie zgodne z planem. 
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Rada przyjęła większością głosów informację opisową za I półrocze br.13 głosów za,1 głos 

wstrzymujący 

 

Ad.10 Podjęcie uchwał w sprawach: 

 
-  zmiany uchwały budżetowej na 2016 r Nr XXV/170/2016. 

 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały – 14 głosów za. 

 

- Uchwała Nr XXV/171/2016 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu na realizację zadania  pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 P w 

m.Lubochnia – chodnik 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwała Nr XXIII/172/2016 w sprawie  utworzenia  samorządowej jednostki 

organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

-Uchwała Nr XXV/173/2016 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Gniezno 

pod nazwą Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół  Gminy Gniezno 

Powyższe uchwały uzasadnił dyr.ZEAS-u Jarosław Wietrzyński. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.11 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Dyrektor LGD „Trakt Piastów”Małgorzacie Blok. 

 

Pani Małgorzata Blok podziękowała Przewodniczącemu Rady za zaproszenie.  

Obecnie znajdujemy się w innym punkcie  niż dwa lata temu rozpoczęły się rozmowy o budżecie ,jakie są 

potrzeby obszaru i w jaką stronę skierować pieniądze, aby jak najlepiej przysłużyć się rozwojowi 

obszarów wiejskich. LGD Trakt Piastów obejmuje swoim obszarem 9 gmin łącząc Powiat Poznański i 

Powiat Gnieźnieński. 

LGD ma na celu działać na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów wiejskich. Nie jest to 

pierwsze spotkanie z mieszkańcami gminy były dwa spotkania tj.na sesji Rady Gminy i na konsultacjach. 

Dokument nad którym trwały prace i tutaj p.Blok podziękowała Pani Sekretarz za zaangażowanie w 

pracach Zespołu tworzącego Lokalną Strategię.Ten dokument został pozytywnie oceniony przez Urząd 

Marszałkowski przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  i w maju br.Zarząd LGD m.in.w osobie 

Wiceprezesa Pana Wójta Włodzimierza Lemana podpisał umowę z Zarządem Województwa na realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym samym przyznano budżet który został podzielony na trzy obszary: 

 

- budżet na realizację projektów na terenie LGD w wysokości 13 mln.zł. Kwota  2.650.000,00 zł została 

przyznana na koszty obsługi działalności organów Stowarzyszenia, przyznano 260 tys.zł. na realizację 

projektów współpracy. 

Najważniejsze jest to, że rozpoczęto już nabory wniosków. Pierwszy konkurs to : niekomercyjna 

infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna.  

Drugim działaniem to jest działanie na rzecz lub utrzymania miejsc pracy. Rozpocznie się nabór na 

tworzenie działalności gospodarczej  oraz na tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad 

małym dzieckiem  lub osobami starszymi.Są to pieniądze w formie dotacji, od beneficjentów nie jest 

wymagany wkład własny i otrzymują 80% całości dotacji maksymalnie po trzech miesiącach od 

podpisania umowy. Są to stałe dotacje jeśli chodzi o tworzenie  działalności gospodarczej to kwota 50 

tys.zł. a działalność gospodarcza związana z opieką nad  małymi dziećmi lub osobami starszymi to 100 

tys.zł.Jeśli osobą wnioskującą będzie kobieta która sama dla siebie utworzy miejsce pracy ma większe 

szanse na dotacje. Największym sukcesem  jest to jeśli uda się utworzyć działalność gospodarczą i z 
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sukcesem ją realizować przez co najmniej 2 lata po otrzymaniu płatności od Urzędu Marszałkowskiego 

Taki jest warunek przy tworzeniu działalności gospodarczej. 

W I półroczu 2017r.rozpoczyna się kolejny nabór wniosków na infrastrukturę rekreacyjną turystyczną lub 

kulturalną na niekomercyjną i ogólnodostępną. 

Następnie będzie ogłoszony konkurs na rozwój działalności gospodarczej będzie możliwość uzyskania 

dotacji do 300 tys.zł.przy czym jest to refundacja. Ta dotacja może wynosić tylko 50% kosztów 

pozostałych  operacji. 

LGD chce wspierać działalność sołtysów ponieważ nie posiadają osobowości prawnej jako sołectwa. 

W związku z tym mają ograniczony dostęp do różnych funduszy. Z konsultacji LGD wynika,że 

mieszkańcy pozytywnie oceniają działalność rad sołeckich oraz organizacji pozarządowych na swoim 

terenie.Niektórzy sołtysi  z terenu gm.Gniezno szukali źródeł finansowania działalności  mieszkańców. 

Dzięki decyzji Zarządu LGD w ubiegłym roku ze składek członkowskich zrealizowano konkurs 

„Aktywne Sołectwo” jest na sali laureat sołtys z Jankowa Dolnego, który realizował zwycięski projekt  i 

otrzymał największą ilość punktów w tym konkursie. Premiowane były operacje które łączą  sołectwa ze 

sobą które zachęcają ludzi do poznawania swojego terenu i spędzania wspólnie czasu. 

Jest wstępna  akceptacja Zarządu aby ten konkurs kontynuować,aby składki członkowskie które są 

wpłacane do naszego budżetu przeznaczane były na ten cel. LGD jest na etapie tworzenia koncepcji tego 

konkursu na następny rok. Będzie taki czas, że zaprosimy państwa do współpracy lub podsunięcia 

pomysłu w jakim to może być obszarze. Sołectwa i organizacje pozarządowe są w szczególnym centrum 

zainteresowania.  

Pani dyrektor podziękowała Pani Prezes Stowarzyszenia Siedlisko Marii Brykczyńskiej to Stowarzyszenie 

jest członkiem LGD i włącza się w działania.Była prezentacja na Święcie Latawca na terenie Muzeum 

Pierwszych Piastów,gdzie Gmina Gniezno była reprezentowana przez Stowarzyszenie Siedlisko. 

    

Ostatnią formą uzyskania dotacji od LGD będą małe granty.Będą to pieniądze wydawane w podobny 

sposób jak małe projekty ale prościej.Całość procedur związanych z wydatkowaniem tych środków i ich 

pozyskaniem będzie się odbywała na terenie LGD, a nie Urzędu Marszałkowskiego. Będą to granty do 50 

tys.zł. i będą w czterech kierunkach: 

1. informowanie o obszarze/materiały informacyjne/trzeba mieś osobowość prawną 

2. integracja 

3. kultura 

4. innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu 

 

Na stronie internetowej będą pojawiały się informacje na bieżąco kiedy będą kolejne konkursy, jeśli ktoś 

chce indywidualnie skonsultować swój projekt to należy się wcześniej umówić z doradcą.Nie udzielamy 

doradztwa biznesowego, udzielamy tylko informacji jak prawidłowo przygotować wniosek, w każdej 

innej sprawie pani dyrektor zachęciła do kontaktu telefonicznego lub osobistego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował ,że w ubiegłym tygodniu w świetlicy na Piekarach odbyło się 

szkolenie,,gdzie była szczegółowa informacja jak przygotować wniosek lub biznes plan. Warto z takich 

szkoleń skorzystać ponieważ dostarczają dużo informacji. 

Radna Maria Brykczyńska w nawiązaniu do rozmowy zapytała panią dyrektor w sprawie projektu na 

tereny rekreacyjne na nabór który jest teraz, czy dwa wnioski z gminy mogą być? 

Dyrektor M.Blok – nie ma ograniczeń, co do liczby wniosków, punktacja jest na wnioski,które są 

składane przez gminy.Drugi wniosek uzyskuje nieco mniej punktów.Należy z gminą ustalić, czy jest wola  

złożenia dwóch wniosków z gminy.Przeciwskazań nie ma. 

 

Radny Bolesław Dziel – jeśli Koło Gospodyń Wiejskich posiada osobowość prawną, czy sołectwo może 

występować pod tym Kołem 

Dyrektor M.Blok – tak  oczywiście.Koło Gospodyń Wiejskich będzie stroną natomiast projekt będzie 

realizowany przez sołectwo. 

 

Przewodniczący Rady podziękował p.Dyrektor Małgorzacie Blok za wystąpienie.   
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Ad.12 

Następnie Przewodniczący Rady powitał i udzielił głosu przedstawicielom Nadleśnictwa Gniezno 

p.Karolinie Fiutak-Łachowskiej i p.Jarosławowi Olejniczakowi. 

 

Pani Karolina Fiutak-Łachowska przedstawiła prezentację w ramach realizowanego projektu „Czynna 

ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno”. Jest to projekt realizowany od roku 

wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko w Lubochni. Od lat 

dziewięćdziesiątych pszczelarze zauważają drastyczny spadek liczby pszczół ,zjawisko wymierania 

całych rojów pszczół. 

Problem związany z wymieraniem gatunków owadów zapylających zyskał na znaczeniu.Wiemy jakie to 

są ilości pszczół hodowlanych które ulegają zagładzie, nie potrafimy określić liczby gatunków owadów 

zapylających które są dziko występujące, a których zjawisko zamierania dotyczy w równym stopniu jak 

zjawisko zamierania pszczoły miodnej. To jest powód dla którego podjęto ten temat chcąc nagłośnić 

problem i wiedzę na temat owadów zapylających. Ten projekt został zrealizowany w ramach Inicjatyw 

Lokalnych dla eko rozwoju Fundacji Instytut na rzecz eko rozwoju i finansowany został przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Projekt rozpoczął się w październiku 2015r. na koniec września br. będzie projektem zamkniętym. 

Koordynatoerm jest p.Maria Brykczyńska  Prezes Stowarzyszenia Siedlisko oraz Karolina Fiutak- 

Łachowska, specjaliści którzy wspierają w realizację tego projektu to Jacek Wędzonka, i Jarosław 

Olejniczak.  

 

Pani Fiutak-Łachowska powiedziała, że odbyły się warsztaty dla młodzieży w miejscowości Ląd. 

Informacje które zdobyli na tych warsztatach przekazywali kolegom podczas zajęć prowadzonych przez 

nich samych w szkołach. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się dużym 

zainteresowaniem tematem.Kolejnym punktem realizacji projektu były trzy prelekcje związane z czynną 

ochroną dzikich pszczół i trzmieli. Szkoły otrzymały od nas po 10 konstrukcji zasiedlających do 

samodzielnego montażu i dzieci wraz z młodzieżą takie konstrukcje przygotowywały.  W czerwcu został 

ogłoszony konkurs „Domek dla Mai” efekty można obejrzeć w gablotach ustawionych przed salą sesyjną. 

Konstrukcje które powstały były wykonywane przez dzieci wraz z rodzicami bo taki był warunek 

przystąpienia do tego konkursu są bardzo ładne. Przedstawiciele Nadleśnictwa byli zaproszeni na festyn 

rodzinny zorganizowany przez  Zespół Szkolno-Gimnazjalny i Radę Rodziców  w Szczytnikach 

Duchownych którego temat był związany z ochroną pszczół –przedstawiono zdjęcia z tego festynu. 

Kolejnym punktem dodatkowym tego projektu były warsztaty edukacyjne w m-cu sierpniu z dziećmi 

uczestniczącymi w półkoloniach. Przedstawiono zdjęcia z tych warsztatów. 

Razstrzygnięcie konkursu – w tym miesiącu jurii oceniło prace które nadesłano w ramach konkursy 

„Domek dla Mai”. 

Wzięto również udział w Święcie Latawca w Dziekanowicach. 

Projekt dobiegł końca, dzieci i młodzież brała w nim udział bardzo aktywnie. 

Następnie głos zabrał p.Jarosław Olejniczak – szacuje się, że na powierzchni ziemi około 80% gatunków 

roślin jest uzależnione od zapylania owadów zapylających. Najważniejszym zagrożeniem dla trzmieli i 

pszczół samotnic jest wypalanie traw na wiosnę, gdzie niszczone są gniazda. Kolejne zagrożenie to 

chemizacja rolnictwa ponieważ rolnicy i sadownicy używają środków chemicznych pomimo,że na 

etykiecie jest napisane, że środek jest w pełni bezpieczny dla owadów zapylających to opryskując w 

godzinach rannych do godz.17.00 stwarza się duże zagrożenie dla tych owadów. Rolnicy którzy stosują 

środki chemiczne w ciągu dnia  przyczyniają się do zagłady owadów zapylających. W tym roku na terenie 

gminy Niechanowo miało miejsce zatrucie ¾ pasieki przez zastosowanie środka chemicznego przez 

rolnika który opryskiwał w godz.12.00-14.00.Właściciel pasieki zorientował się po dwóch dniach. 

Działanie musi być natychmiastowe, musi być powołana komisja do wykrycia kto przyczynił się do 

zatrucia pszczół. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – czy to jest kwestia nieświadomości rolników i pouczania czy można wyciągać 

konsekwencje?.Jest to problem nagminny. 

 

Jarosław Olejniczak – jeżeli jedna rodzina ulega zniszczeniu to jest to koszt ok.500 zł.następne 1.000,00 

lub 1.500,00 zł jakie mógł osiągać korzyści z produkcji. Zatruto ok.15 rodzin pszczelich można policzyć 
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straty w tym roku. Większa świadomość - są szkolenia dla rolników przez Izby Rolnicze w których 

godzinach należy stosować te środki. W dalszym ciągu to nie skutkuje.Ludzie nie mają świadomości,że 

jeśli te owady nie będą zapylały i nie będą przyczyniać się do rozmnażania roślin to ich nie będzie,nie 

będzie zwierząt i nie będzie nas.      

Jarosław Olejniczak zaapelował  aby nasza gmina w formie kurend,informacji, prośba do sołtysów  

przypominała rolnikom o sprawie nie tylko na szkoleniach Izb Rolniczych. Również, aby przypominać na 

wiosnę o stosowaniu odpowiednio środków chemicznych. Zaapelował do Rady Gminy do Wójta o to,aby 

takie informacje rolnikom na wiosnę przekazywać.    

 

Przewodniczący Rady – ekonomiści światowi zastanawiają się, czy rolnictwo ma  być industrialne, 

czy zrównoważone. Polski ekonomista prof.Zegar  w książce pt”Problemy współczesnego rolnictwa” 

prubóje na to pytanie odpowiedzieć. Zrównoważone rolnictwo to takie, gdzie jest mniejsza ingerencja w 

środowisko. Z lireratury można wyczytać, że jak nie ma pszczół to nie ma życia. Gdyby wyciągnąć z tego 

wnioski to edukacja w tym zakresie jest niezbędna,chemizacja w rolnictwie jest dość  duża,ale trzeba 

starać się to pogodzić,aby były i pszczoły i produkcja rolnicza.  

 

Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że w dniu 30 września br.w Urzędzie Gminy jest zakończenie 

projektu, będą rozdane nagrody laureatom, będzie konferencja prasowa. Zdobyto środki finansowe w 

wysokości 4.500,00 zł. na nagrody w tym 3.000,00 zł przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, po 500,00 zł Gmina Gniezno, Nadleśnictwo Gniezno i Powiat Gnieźnieński. 

Radna podziękowala za przekazane środki.    

    

Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom Nadleśnictwa Gniezno i zarządził 15 minutową 

przerwę w obradach. 

 

Po przerwie kontynuowano dalsze obrady sesji. 

Ad.10 – dalszy ciąg 

   

-Uchwała Nr XXIII/174/2016 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 18/1 i 18/5 w obrębie Braciszewo Gmina 

Gniezno 

Radny Mariusz Nawrocki – poprosił o przedstawienie na piśmie podstawy prawnej dzięki której 

pracownik na komisji oświaty nie przekazał informacji kto jest właścicielem terenu  przy uchwałach 

dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radny 

nie widzi podstaw,aby to utajniać. Cały czas była to informacja jawna dla Rady. Poprosił o odpowiedź na 

następną sesję lub komisję. 

Radca Prawny urzędu Henryk Klich – przystąpienie do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego regulowane jest w ustawie z 27 marca 2003r.o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli jest koncepcja,aby opracować dla danego terenu miejscowy plan 

to wójt lub radni wychodzą z inicjatywą o podjęciu uchwały o przystąpieniu. Jest to preludium do sprawy  

przystąpienia do czynności przez wójta do opracowania miejscowego planu. Jeśli już plan jest 

opracowany jest poddany konsultacjom, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi w konsekwencji wójt 

przedstawia projekt uchwały na sesji. Miejscowy plan jest uchwalany dla danego terenu do konkretnej 

nieruchomości, a nie dotyczy konkretnej osoby. W momencie podejmowania uchwały o przystąpieniu 

właścicielem nieruchomości może być pan” x” a za kilka dni może być ktoś inny. Jeśli chodzi o kwestię, 

czy należy podawać w uchwałach lub w inny sposób imię i nazwisko osoby fizycznej to o to 

zrozumiałem,że chodzi radnemu, kto jest właścicielem danej nieruchomości,tak radny mówił.  

Radny Marian Kaźmierczak – nie mówiłem tak, zapytał, czy jest podstawa prawna do tego, że radny nie 

może uzyskać informacji kto jest właścicielem gruntu. Jeżeli w ustawie o samorządach radny ma 

możliwość dostępu do każdej informacji to i do tej. Radni nie żądają , aby było zapisane w uchwałach kto 

jest właścicielem radni chcą po prostu mieć informację.   

Radca Prawny – radny M.Kaźmierczak jest w głębokim błędzie to,że jest radnym nie znaczy, że zawsze 

ma rację. Wójt gminy nie może udostępnić nawet jak ktoś zwróci się na piśmie  to otrzyma odmowę kto 

jest właścicielem danej działki którą obejmuje miejscowy plan.To nie jest informacja publiczna.  
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W rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej Dz.U.z 2014 

poz.782 z późn.zmianami będzie informacją publiczną to jakie środki przeznaczono na opracowanie 

danego planu i wójt musi udzielić odpowiedzi pozytywnej ponieważ to są środki publiczne. Informacja 

publiczna dotyczy funkcjonowania organu administracji publicznej oraz gospodarowania finansami i 

gospodarką komunalną. Natomiast kto jest właścicielem danej działki to jest informacja zupełnie 

prywatna. Radca poprosił, aby wyszukać na stronie internetowej wyrok Sądu Administracyjnego z 

Poznania,który wyraźnie się na ten temat wypowiada „podawanie osoby która jest właścicielem działki to 

nie jest informacja publiczna i wójt musi odmówić udzielenia informacji kto jest tą osobą w gminie. 

Radca prawny -kończąc po co komuś jest potrzebne kto jest właścicielem nieruchomości, to jest zbędne. 

Radni mają stworzyć topografię dla danego terenu aby gmina się rozwijała. Proszę zwrócić się na piśmie 

to wójt będzie musiał udzielić odpowiedzi takiej jak ja mówię a nie innej. Prawny pogląd jest tylko i 

wyłącznie taki i inny być nie może. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał radcę prawnego jak to możliwe, że w poprzedniej kadencji to, o czym 

teraz mówił jest niemożliwe było możliwe.  

Radca prawny – nie było takiego pytania. 

Wójt – w przeszłości nie było takiego pytania, ale były podawane nazwiska niezgodnie z prawem w 

związku z tym,że gminę oddano do GIODO o to, że gmina nie chroni danych osobowych i nie podając 

tych informacji działam zgodnie z prawem. 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał, czy otrzyma odpowiedź o podstawę prawną, czy ma wystąpić z 

innym wnioskiem. 

Radca prawny – należy zwrócić się do organu – do Wójta na piśmie o konkretną informację i będzie 

udzielona  odpowiedź. 

               Uchwała podjęta jednogłośnie. 

     -Uchwała Nr XXV/175/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania        

     przestrzennego dla działki nr 123 położonej w miejscowości Jankowo Dolne  

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, przeciw 2 głosy. 

- Uchwała Nr XXV/176/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne część działki nr 148 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- Uchwała Nr XXV/177/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 169 położonej w miejscowości Goślinowo 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, przeciw 2 głosy. 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i 

mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr geod.3/53,3/56,3/57 i 3/58 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo Gmina Gniezno. 

Pracownik Marek Józefów - z uwagi na to, że jest bardzo dużo działek nie zostały one szczegółowo 

wymienione w tytule uchwały. 

Radca prawny – powiedział,że muszą być wymienione działki. 

Radny Marian Kaźmierczak – w związku z tym należy wycofać projekt uchwały. 

Powyższa uchwała została wycofana. 
 

Ad.13 
Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak zapoznał Radę z protokołami z objazdu świetlic i 

szkół Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Patrykowi Zych. 
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Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkól w Jankowie Dolnym zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie 

inicjatywy w sprawie rozbudowy obiektu przedszkolno-szkolnego, w celu zapewnienia możliwości 

kształcenia wszystkich dzieci z rejonu działania placówki. Konieczność rozbudowy Zespołu Szkół 

podyktowana jest ustawowym prawem zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu dziecku trzyletniemu 

i czteroletniemu. W najbliższej przyszłości Zespół Szkół nie będzie mógł w pełni sprostać wymogom 

ustawodawcy z uwagi na brak wystarczającej ilości sal do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych.Potwierdza to ostatni nabór dzieci do przedszkola i klas zerowych: 

zgłoszonych było 67 dzieci, z czego zakwalifikowano tylko 52.Szkoła w Jankowie Dolnym została 

zaprojektowana na około 150 uczniów, a obecnie uczęszcza do niej łącznie 300 uczniów i 

przedszkolaków. Jest to druga, co do ilości dzieci placówka w gminie Gniezno. Poprosił o zapoznanie się 

radnych z pisemną inicjatywą Rady Rodziców i odpowiedzią Wójta. 

 

Przewodniczący Rady – dobro naszych dzieci jest najważniejsze. Inwestycje, które były ostatnio 

wykonywane na terenie gminy wskazują, że gmina dba o to i podziękował za złożenie informacji. 

 

Radna Maria Brykczyńska -  w sprawie ankiety na stronie internetowej gminy o mobilności mieszkańców 

gminy Gniezno dlaczego są robione te badania i co z tego będzie wynikało ? 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk –jest to związane z opracowywaniem Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, w związku z tym potrzebne są ankiety od mieszkańców, aby był obraz jak to wygląda. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – w imieniu rodziców i mieszkańców wsi Jankowo Dolne podziękował za 

podjęcie inicjatywy budowy drogi przy szkole, która zostanie wykonana przed terminem. Droga na pewno 

poprawi w znacznym stopniu warunki funkcjonowania. W czasie realizacji tego zadania według radnego 

popełniono błędy mimo, że zgłaszano uwagi do pracowników. Gdyby były uwzględnione to nie było by 

problemów. 

 

Wójt – jeśli chodzi o projekt i wykonawstwo to nie wiem, czy radny Kaźmierczak jest inżynierem 

budownictwa, czy drogowcem,czy projektant który to projektował i pracownik który posiada odpowiednie 

kompetencje. Kilkakrotnie jeździłem na teren budowy i mieszkańcy nie wnosili żadnych uwag poza tym, 

że radny Marian Kaźmierczak miał zawsze jakieś obiekcje. Nie przypominam sobie, aby drogi do tej pory 

budowane były źle zaprojektowane, aby były powody do narzekań jakie przedstawił radny Kaźmierczak. 

Uważam, że w perspektywie czasu, gdy droga zostanie oddana do użytku będzie wykorzystywana 

należycie i nie będzie problemów które wskazał radny. Wykonawca i pracownicy mówią, że wszystko jest 

dobrze  i na obecną chwilę trudno ocenić uwagi radnego, czy są słuszne, czy nie.   

 

Radny Marian Kaźmierczak – mieszkańcy przychodzili do niego i do sołtysa z uwagami. W przyszłości 

będzie mówił mieszkańcom, że mają zwrócić się do Wójta z uwagami. 

Wójt – chodzi o to,aby uwagi były zgłaszane do urzędu do pracownika który zajmuje się tym 

bezpośrednio. Nikt z mieszkańców nie zgłaszał pretensji do urzędu. 

Ad.15           

Radny Mariusz Nawrocki zgłosił sprawę zanieczyszczania reklamami przystanków autobusowych, 

słupów energetycznych i gablot ogłoszeniowych jest to niszczenie majątku gminnego. Czy kiedyś było to 

zgłaszane na policję? 

 

Wójt – gmina nie daje zgody na dodatkowe umieszczanie reklam, to jest samowola. To co dzieje się na 

słupach nie jest sprawą gminy. Do tej pory nikt nie zgłaszał na policję. 

Sekretarz Anna Pacholczyk – doniesienia były wtedy jak była dewastacja ale często było tak,że sołtys 

wiedział kto jest sprawcą, ale nie informował policji. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – poruszył sprawę drogi Wierzbiczany-Szczytniki 

Duchowne która jest w gorszym stanie jak była wiosną. Sołtys powiedział, że jeśli nie ma pieniędzy na 

wykonanie porządnej drogi to należy wprowadzić dopuszczalność tonażu do 2,5 tony. Tą drogą są 

dowożone dzieci do szkoły. Obecnie jeździ tam kilkadziesiąt TIR-ów, jesienią będą jeździły samochody 

ciężarowe z ziemniakami do Trzemeszna.    
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Radna Maria Brykczyńska – droga jest w coraz gorszym stania pieniądze na remont zostały wyrzucone w 

błoto, warto zagwarantować środki na przebudowę tej drogi. Radna złożyła wniosek do wójta mieszkańcy 

poruszający się rowerami wnioskowali, aby umieścić znak- „uwaga rowerzyści „ ponieważ drogi są 

wąskie i jest niebezpiecznie. 

Radny Mariusz Nawrocki – wnioskował, aby przewidzieć w budżecie środki na naprawę drogi Jankówko-

Wełnica która powstała 30 lat temu i wymaga remontu może etapami uda się to wykonać. 

 

Przewodniczący Rady –przepisy jeśli chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych i GIODO są 

niespójne  do tematu należy podchodzić bardzo ostrożnie ponieważ może to sporo kosztować.  

Są orzecznictwa sądowe w tej sprawie. Jako przewodniczący rady będę bardzo ostrożny w podawaniu 

takiej informacji. Stwierdził, że nazwisko właściciela gruntu jest najmniej potrzebne do tego, aby podjąć 

uchwałę w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub przystąpienia do 

sporządzenia planów. 

 

Radca prawny – jest najnowszy komentarz z 2016r.ustawa o dostępie do informacji publicznej w którym 

jest szereg orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych nt..co to jest sprawa publiczna i co to jest 

informacja publiczna”. Nie może inaczej odpowiedzieć na tyle na ile wie na  tle orzecznictw które czyta to 

musi mówić tak jak się ukształtowało orzecznictwo. Nie mówi pod gust,czy pod potrzeby rady ale nie 

może inaczej odpowiedzieć na pytanie na tyle na ile wie. 

 

Wójt – wszyscy wiedzą jaki jest stan dróg gminnych przyczyną takiego stanu jest to,że 30 lat temu na tych 

terenach m.in.we wschodniej części gminy dróg nie było wcale. Drogi za poprzedniego wójta były 

robione „na hura”aby zadość uczynić potrzebom mieszkańców robiono wąskie drogi,na cienkiej 

podsypce, szlace lub bez tego. 

Zdawało to egzamin na kilka lub kilkanaście lat ponieważ było mniej samochodów. Doczekaliśmy takich 

czasów, gdzie obecnie transporty są o wadze 50 ton i więcej dlatego te drogi  nie tylko droga z Jankówka 

do Wełnicy i droga do Szczytnik Duchownych z Wierzbiczan są w takim stanie. 

Wszystkie pozostałe drogi gminne są w takim, czy innym stanie wymagają  już nawet nie nakładki ale 

trzeba by było budować drogi na nowo. Gminy nie stać na to, aby wszystkie drogi gminne budować na 

nowo. Stopniowo drogi na pewno będą regenerowane i budowane, np.droga Zdziechowa-Krzyszczewo 

gdzie jest bardzo duży ruch samochodowy łącznie z samochodami ciężarowymi które jeżdżą na budowę 

drogi S5.Tą drogę trzeba zbudować na nowo. Na pewno, co roku są budowane drogi nowe, naprawiane. 

Droga z Wierzbiczan do Szczytnik Duchownych będzie brana pod uwagę, aby zadość uczynić potrzebom 

ludzi,którzy korzystają z tej drogi.       

 

 Ad.16     

      

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

Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

Obrady sesji trwały od godziny 08.00 -12.00  
  

Protokolant           Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


