
 1 

Projekt 

 

Protokół Nr XXVI /2016 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 7 listopada 2016r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

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

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Panią Sekretarz Gminy Annę 

Pacholczyk, Panią Skarbnik Gminy Gabrielę Cempel, dyrektora ZEAS Jarosława Wietrzyńskiego, 

sołtysów gminy Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, radcę prawnego Pana Henryka Klicha i  

osoby które przybyły na sesję. Przewodniczący poinformował, że Wójt jest nieobecny z powodu 

służbowego wyjazdu. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad.2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXVI sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8. Dyskusja 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, 

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 

c) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt.(q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Gniezno na 2017rok, 

d) ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów  formularzy deklaracji i 

informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,  

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, 

f) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017rok,-  uchwała wycofana 

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo gm. Gniezno, 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym 

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, 

j) nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

10. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych. 
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11. Interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wycofuje z porządku obrad  projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2017rok.  

Następnie  Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadza się do porządku obrad projekt uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

Uwag Radnych do przedstawionego porządku obrad nie było. 

 

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

będą prawomocne. 

 
Rada przyjęła jednogłośnie /14 głosów / porządek obrad po wprowadzeniu zmian.  

   

Ad. 4 

 

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

Kaźmierczaka 

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  

 

Ad. 5 

 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z  XXV  sesji bez uwag. /14 głosów /. 

 

Ad. 6 

 

Sekretarz Gminy Pani Anna Pacholczyk w zastępstwie Wójta przedstawiła sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej. 

Zakończono prace związane z przebudową drogi we wsi Piekary, Jankowo Dolne – Os. Mogileńskie.  

W trakcie prowadzone są roboty związane z budową sieci gazowej na terenie wsi Zdziechowa, 

Modliszewo, Krzyszczewo, Napoleonowo, Pyszczynek. Wykonawcą jest firma ZRUG Spółka  

z o.o. z Poznania.  

Trwa rozbudowa świetlicy we wsi Wierzbiczany. Prace wykonuje firma EMBUD Usługi 

Ogólnobudowlane Maciej Dobersztyn. 

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.  

W trakcie są prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych oraz 

równane są drogi gruntowe. 

Ponadto pani Sekretarz poinformowała, że w najbliższym czasie odbędzie się przetarg na odbiór śmieci od 

mieszkańców gminy. Odbył się przetarg na zimowe  utrzymanie dróg gminnych do 10 listopada br. będzie 

składany wniosek na budowę ścieżek rowerowych. Będzie ogłoszony przetarg na przewozy pasażerskie z 

uwagi na kończącą się umowę z dotychczasowym przewoźnikiem. 

 

Sołtys wsi Braciszewo Pani Czesława Budzyńska zapytała o odcinek drogi w kierunku Poznania do wsi 

Obora, jest już otwarty wiadukt połączono to z drogą na Braciszewo drugą część. Droga jest zarośnięta, są 

dziury.   
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Pracownik urzędu pan Marek Szulczewski powiedział, że skontaktuje się z dyrektorem i powiadomi panią 

sołtys.  

 

Radny Mariusz Nawrocki poruszył sprawę budowy przedszkola w Zdziechowie i świetlicy w Mnichowie. 

Według przetargów w Mnichowie jest do końca roku a w Zdziechowie do połowy grudnia br. taka była 

informacja na posiedzeniu Komisji oświaty ,czy coś się zmieniło w tej sprawie? 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – Zdziechowa – termin będzie przedłużony ponieważ jest jeszcze praca 

do zrobienia. Ponadto ma być ogłoszony nabór wniosków na przedszkola i jest możliwość załapania się 

jeżeli będzie budowa przedszkola w trakcie. 

Natomiast świetlica w Mnichowie zgodnie z obietnicą wykonawcy będzie planowo zakończona. 

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał w sprawie przedszkola w Zdziechowie dlaczego jest przedłużony termin 

wykonania, skoro upływa do połowy grudnia, Jeśli wykonawca się nie wywiązuje, czy będą naliczone 

kary umowne.  

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – są roboty dodatkowe, wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie 

terminu na najbliższy kwartał, ale gmina nie udzieliła jeszcze odpowiedzi ponieważ wykonawca musi 

przewidzieć dokładnie jak długo będą trwały prace. 

Dzieci do przedszkola w Zdziechowie zaczną uczęszczać nie wcześniej jak we wrześniu 2017roku. 

Były prace związane z dodatkowymi przyłączami ponieważ jest to pierwszy budynek z kompleksu i nie 

wszystko zostało dokładnie przewidziane w umowie z wykonawcą. 

Radny Mariusz Nawrocki poprosił pana Szulczewskiego o informację, czego nie przewidziała pierwotna 

umowa i o ile wzrośnie koszt inwestycji. 

 

Pracownik Marek Szulczewski – przesunięcie terminu jest argumentowane faktem, iż wystąpiły 

dodatkowe roboty, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłoszenia przetargu. Między 

innymi dodatkowo należało wykonać instalację podziemną prowadzącą media do pozostałych 

kompleksów w miejscu, gdzie  wykonana zostanie budowa drogi dojazdowej do przedszkola. Ponadto 

zaszła konieczność wykonania odwodnienia dziedzińca, gdyż wody opadowe z tej części nie miały ujścia, 

co powodowało zalanie całego placu – projekt tego nie przewidywał.  

Koszty są wyceniane i jak będą wiadome to radny będzie powiadomiony. 

 

Ad.7 

  

Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami. 

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

W dniu 27 października br. obradowała Komisja Budżetowo-Gospodarcza głównym tematem posiedzenia 

było omówienie  projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 

które uzasadniali pani sekretarz i pani skarbnik.   

Uwag komisji nie było. 

Komisja opiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

Również w tym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej jednym z tematów było zgodnie z 

rocznym planem pracy komisji omówienie realizacji inwestycji zaplanowanych na bieżący rok. 

Informację przedstawił pracownik urzędu Marek Szulczewski. 

Ponadto komisja zapoznała się z projektami uchwał które uzasadniała pani skarbnik.  

Uwag komisji nie było. 

Posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się w dniu 2 listopada br. omówiono projekty uchwał na dzisiejszą 

sesję, które uzasadniali pani sekretarz, pani skarbnik i Sławomir Gabryszak.  
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Ponadto w dniu 30 października 2016r. wpłynęło do mnie pismo od Wójta Gminy w sprawie informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gniezno w roku szkolnym 2015/2016., która jest do wglądu 

w biurze Rady Gminy.  

Przewodniczący poprosił dyrektora ZEAS Jarosława Wietrzyńskiego o informację z czego to wynika. 

Dyrektor ZEAS – Wójt gminy na podstawie ustawy o systemie oświaty jest zobowiązany każdego roku do 

końca października złożyć na ręce organu stanowiącego sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za 

ubiegły rok szkolny.  

W sprawozdaniu Wójt zwraca uwagę na wyniki uzyskane w szkołach gminnych tj. sprawdzian klas VI 

oraz egzamin gimnazjalny. 

W świetle zapowiadanych zmian w oświacie być może jest to ostatnie sprawozdanie w którym Wójt 

zobowiązany jest odnieść się do wyników zarówno sprawdzianu szóstoklasistów jak i egzaminu 

gimnazjalnego.  

Pytań  do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8 i ad.9 
  
 Podjęcie następujących  uchwał: 

  Nr XXVI/179/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Skarbnik omówiła  szczegółowo  treść uchwały. 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje na zadania zlecone i własne tj. 

30.000,00 zł pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

33.444,00 zł realizacja ustawy o świadczeniach  rodzinnych. 

Zadania własne 

1.200,00 zł dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne  

7.800,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 

19.000,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 

Zwiększono dochody ze sprzedaży składników mienia (sieci gazowe) o kwotę 270.000,00 zł należność na 

podstawie zawartego porozumienia. 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 7.306,00 zł. na opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Wprowadzono 7.000,00 zł jako darowiznę banku na zakup wyposażenia  placu zabaw przy przedszkolu w 

Pyszczynie. 

Po stronie wydatków zmieniono kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych tj. 

- 260.000,00 zł zwiększono dotację dla UM Gniezna za dzieci z terenu gminy uczęszczające do 

przedszkoli w Gnieźnie. 

Wprowadzono również środki dla Komendy Powiatowej Policji na wyposażenie pomieszczenia 

dzielnicowych gminy Gniezno w wysokości 20.000,00 zł (środki będą przekazane na Fundusz Wsparcia 

Policji). 
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Do budżetu wprowadzono dotację dla OSP w Mnichowie, Strzyżewie Smykowym i Modliszewie w 

kwocie 17.808,00 zł na zakup wyposażenia. Wydatki na wyposażenie są pokrywane w 50% przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Wydatki na zadania inwestycyjne zmieniono w niżej  podanych zadaniach: 

- na budowę dróg i dokumentację zmniejszono plan o kwotę 100.000,00 zł pozostała kwota 1.181.000,00 

zł zabezpiecza w całości koszt realizowanych zadań. 

- o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na wykup gruntu pod świetlicę we wsi 

Łabiszynek 

- na budowę oświetlenia drogowego i dokumentację zwiększono plan wydatków o 30.000,00 zł. 

- o kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne w świetlicach. 

Radny Mariusz Nawrocki poprosił panią skarbnik o komentarz w sprawie środków które mają być 

przeznaczone na Policję. 

Pani skarbnik –  na przełomie roku 2015/2016 poprzedni Komendant Policji w Gnieźnie złożył pismo z 

prośbą o dofinansowanie zakupu wyposażenia pokoju dzielnicowych. Decyzja gminy była odsuwana w 

czasie z uwagi na to iż gmina miała dużo własnych wydatków . Obecnie pod koniec roku okazało się że 

dysponujemy jeszcze pewnymi środkami, które można dla Policji przeznaczyć. Obecny Komendant 

wystąpił ponownie z prośbą o dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł.  

Za zgodą Wójta środki te zostały wprowadzone do budżetu, kwota ta będzie przekazana na Fundusz 

Wsparcia Policji. 

Ponadto pani skarbnik dodała, że po stronie wydatków jest dotacja dla OSP w związku  z zakupem 

wyposażenia tj. ubrania specjalne, buty, węże otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w wysokości 50 % wartości. Gmina przeznaczyła na ten cel 17.808,00 zł. 

Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że jest zaskoczony rozdawnictwem pieniędzy. W ustawie o 

samorządzie gminnym i nie ma informacji że samorząd gminny może lub ma wspierać policję. 

Utrzymanie policji jest zadaniem państwa polskiego, Gmina  się rozwija rosną wydatki. Nie posiadamy 

nadmiaru środków jest to niegospodarne. 

Pani sekretarz samorząd może wspomagać inne jednostki prawnie nie jest zabronione to nie jest pierwszy 

raz że wspomagamy. Gmina dofinansowała zakup samochodów dla naszych dzielnicowych, inne gminy 

też wspomagają wójt uznał to za celowe. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – w poprzednich latach gmina wielokrotnie wspomagała policję, podobna 

sytuacja była ze szpitalem, gdzie urządzenia służą naszym mieszkańcom. Przy tych nakładach które są 

obecnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na policję radny nie widzi przesłanek do tego, aby po raz 

kolejny wspierać policję. 

Radny złożył wniosek, aby te środki przeznaczyć na cele oświatowe.  

Radny Mariusz Nawrocki – stwierdził, że gmina wydaje znaczne środki na Straże Pożarne które strzegą 

porządku. Radny przyłączył się do wniosku kolegi Kaźmierczaka, aby te środki przeznaczyć na oświatę. 

 

Radny Paweł Jesiołowski – obecnie każda z trzech jednostek  OSP uzyskała z MSWiA kwotę  5.933,00 zł. 

Przewodniczący Rady – cieszmy się, że na naszym terenie nie ma dużo klęsk żywiołowych, gdzie strażacy 

pierwsi spieszą z pomocą. Aby to mogli robić potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Czasem jest tak, że sprzęt  

jest wykorzystywany do ćwiczeń, ale bywa też tak, że w sytuacjach zagrożenia życia ludzi ta pomoc jest 

bardzo potrzebna. Uchwała jest przygotowana i każdy radny ma prawo wyrazić swoją opinię głosując. 

Przewodniczący Rady dodał, że na obrady sesji  dotarł radny Łukasz Ciesielski, którego powitał i dodał że  

Rada będzie pracowała od tego momentu w pełnym składzie. 
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Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za tym, aby pieniądze które mają być przeznaczone na 

policję były przeznaczone na oświatę? 

Za  wnioskiem było 4, przeciw 9, wstrzymało się 2 radnych. 

Radca prawny powiedział, że wniosek radnego upadł. 

Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r. – 12 głosów za, wstrzymujące 3 głosy. 

- uchwała Nr XXVI/180/2016 w sprawie  zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r. 

Głosowanie uchwały: za 13 głosów, wstrzymujące 2 głosy.   

- uchwała Nr XXVI/181/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 

rok, 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXVI/182/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt.(q) żyta dla potrzeb 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2017rok, 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, wstrzymujący 1 głos. 

- uchwała Nr XXVI/183/2016 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów  

formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 

leśnego,  

Pani Sekretarz omówiła zmiany w formularzach. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXVI/184/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2017 rok, 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 - uchwała Nr XXVI/185/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Lulkowo gm.Gniezno, 

Pracownik urzędu pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVI/186/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie 

Dolnym 

Pracownik urzędu pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie 

- uchwała Nr XXVI/187/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, 

Pracownik urzędu pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie/ w głosowaniu nie brał udziału radny Łukasz Ciesielski/ 

- uchwała Nr XXVI/188/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

 Uchwała podjęta jednogłośnie- 15 radnych obecnych.  

Ad.10  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że ustawa narzuca obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych 

radnych w kilku momentach  kadencji. Jako Przewodniczący Rady zobowiązany jest złożyć oświadczenie  

na ręce Wojewody Wielkopolskiego. Natomiast pozostali Radni składają oświadczenie na jego  ręce  a 

następnie składane są do Urzędu Skarbowego. Wszyscy Radni złożyli oświadczenia w wymaganym czasie 

i pomimo drobnych nieścisłości w tych oświadczeniach to w żadnym z oświadczeń majątkowych nie było 
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takich nieścisłości które by kończyły się konsekwencją np. utraty mandatu radnego. Jest to zgodne ze 

stanem faktycznym. 

    

Ad.11 i ad.12  

Brak interpelacji i zapytań Radnych oraz odpowiedzi. 

Ad. 13 

 
Sołtys ze Strzyżewa Smykowego pan Grzegorz Klat zapytał o sprawę budynku po szkole w Strzyżewie 

Smykowym. 

 

Pani Sekretarz – tak jak Wójt wielokrotnie podkreślał, gmina chciała by tą szkołę sprzedać ale nie ma chętnych. 

Być może jak będzie taka potrzeba to wróci się do zajęć lekcyjnych w tym obiekcie. Na dzień dzisiejszy czekamy. 

Dach jest szczelny jeżeli miało by to zmienić funkcję to budynek musiał by być przerobiony. W planie nie 

przewiduje się żadnych inwestycji w tym budynku. 

 

Sołtys wsi Łabiszynek pan Adam Kędziora zapytał o sprawę przedłużenia linii autobusowej do Łabiszynka. 

Pracownik urzędu pan Marek Szulczewski powiedział, że gmina wystąpiła z pismem do przewoźnika i oczekuje na 

odpowiedź.  

 

Sołtys wsi Napoleonowo pani Kamila Butrymowicz zapytała kto ustala długość lekcji języka angielskiego w 

przedszkolach ponieważ 3-letnie dzieci mają 15 minut lekcji dwa razy w tygodniu. Zdaniem pani sołtys jest to 

zdecydowanie za mało. 

 

Dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński – dyrektor przedszkola i osoba która prowadzi zajęcia dostosowuje 

intensywność tych zajęć do grupy dzieci i możliwości ich skupienia. Wiadomo, że w przedszkolu trudno mówić o 

regularnej nauce to są zajęcia trochę inne  niż te, które  się odbywają w przedszkolu.   

 

Przewodniczący komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – jest rozporządzenie które sprawę reguluje to są zajęcia 

dodatkowe. Osoba prowadząca decyduje o czasie trwania zajęć, to należy traktować jako zabawę. Program w 

przedszkolach nie przewiduje nauki języka angielskiego.  

 

Pani Sekretarz – zwróciła się do sołtysów - zbliża się koniec roku a w funduszu sołeckim jest jeszcze dużo 

niewykonanych zadań. Aby mieszkańcy nie mieli pretensji do sołtysa, że coś było zaplanowane a nie jest 

wykonane.  

 

Ad.14 
 

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

Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

Obrady sesji trwały od godziny 15.00 -16.15  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


