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Protokół Nr XXVII /2016 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 29 listopada 2016r. 

 

Ad.1 

 

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

 

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

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

Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, dyrektora ZEAS Jarosława Wietrzyńskiego, 

sołtysów gminy Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę i  osoby które przybyły na sesję.  

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

 

Ad.2 

 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie XXVII sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XXVI 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) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

c) 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 2017 rok. 

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie działki nr 338 

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok  

f) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2017rok 

g) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2017 rok 

h) zatwierdzenia planów pracy na 2017 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno  

i) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno 

j) programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

  

10.Interpelacje i zapytania Radnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy. 
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Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy ktoś przedstawi opracowanie  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Może osoba przygotowująca ten Plan lub p.Rafał Skweres, aby można było go  przyjąć i dodała, że  nie 

był omawiany na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący Rady – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej od dłuższego czasu był dostępny na stronie 

internetowej urzędu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.   

 

Pani Sekretarz – opracowywała to firma, p.Rafał Skweres jest dzisiaj na urlopie. Plan jest opracowany 

zgodnie z dokumentami, które obowiązują i są wymienione. Jest złożony wniosek o ścieżki rowerowe 

został złożony i Plan będzie potrzebny jako uzupełnienie tego wniosku.  

 

Więcej uwag do porządku obrad nie było. 

Rada przyjęła porządek obrad większością głosów: za 13 głosów, 2 wstrzymujące.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych wobec tego podjęte uchwały 

będą prawomocne. 

   

Ad. 4 

 

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

Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie składu  komisji : za 14, 1 głos wstrzymujący.  

 

Ad. 5 

 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z  XXVI  sesji Rady Gminy bez uwag.  

 

Ad. 6 

 

Wójt – wszystkie prace które były zaplanowane na ten rok i nie zostały zakończone to będą jeszcze 

realizowane. Niektóre zostaną zakończone m.in. świetlica w Mnichowie. Przedszkole w Zdziechowie 

nie może być zakończone z uwagi na to, że jest możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie które 

nie może być zrealizowane po zakończeniu inwestycji. W związku z tym ta inwestycja została 

przedłużona do końca maja 2017r.będzie zakończona, aby od 01 września 2017r. przedszkole zaczęło 

działać.    

  

Jest realizowana rozbudowa świetlicy w Wierzbiczanach. Wykonywane są prace równiarką tam, gdzie 

warunki atmosferyczne na to pozwalają. Po nadmiernych opadach deszczu drogi gruntowe na terenie 

gminy są rozjechane, mieszkańcy mają problemy z dojazdem. Naprawiane są dziury w drogach 

asfaltowych. Tabor samochodowy, który obsługiwał budowę drogi S5 niszczył drogi gminne. 

Na niektóre z nich  jest podpisane porozumienie że firmy po zakończeniu tej drogi muszą doprowadzić 

do poprzedniego stanu. Chodzi o drogę w Obórce, Modliszewku i drogę gruntową w Modliszewie. 

Pozostałe drogi które są w jakiś sposób niszczone, ale nie ma podpisanego porozumienia wówczas 

gmina to zgłasza na policję, aby samochody nie jeździły tymi drogami. Policja interweniuje i upomina 

kierowców. Ale jest to walka z wiatrakami ponieważ policja od rana do wieczora nie chce tych dróg 

nadzorować. Sprawa jest zgłaszana do dyrekcji w Poznaniu która dyscyplinuje firmy i kierowników 

budów. Budowa drogi S5 jest na ukończeniu i ma być oddana do użytku do lipca 2017r.  

Wtedy będzie można zacząć naprawiać te drogi na które nie było podpisane porozumienie i dopilnować, 

aby firma naprawiła drogi na które było podpisane porozumienie. 

 

Pytań do przedstawionej informacji nie było.         

 

Ad.7 

  

Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami. 
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                  W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy. 

W dniu 23 listopada br. obradowała Komisja Oświaty głównym tematem posiedzenia było omówienie  

projektów uchwał na dzisiejszą sesję, które uzasadniali pani Sekretarz, pani Skarbnik i Marek Józefów.   

 Komisja opiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

W dniu 24 listopada br. obradowała Komisja Budżetowo-Gospodarcza omówiono wszystkie uchwały 

które uzasadniali Wójt gminy, pani Sekretarz i pani skarbnik.  

Na posiedzeniu omawiano również sprawy bieżące.    

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się również w dniu 24 listopada br. na której omawiano projekty 

uchwał na dzisiejszą sesję.  

W posiedzeniu oprócz członków komisji udział wzięły pani sekretarz i pani skarbnik, które uzasadniały 

uchwały 

W dniu 15 listopada br. wpłynął do biura rady projekt budżetu  na  2017r. wraz z informacją opisową oraz 

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027. 

Wszyscy radni otrzymali te materiały. 

Jest zaplanowane wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady w tej sprawie.   

Pytań  do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8 i ad.9 
  
 Podjęcie następujących  uchwał: 

  Nr XXVI/189/ 16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była szczegółowo uzasadniana przez panią skarbnik na 

posiedzeniach komisji, obecnie nie będzie ponownie uzasadniana, pani skarbnik pilnie musiała wyjechać z 

uwagi na problemy zdrowotne członka rodziny. 

 Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że ma kilka  pytań do pani skarbnik.  

Przewodniczący Rady -  pytania są na posiedzeniach komisji , ponadto jeśli nie ma uwag na komisji to 

procedura nie przewiduje ponownego omawiania uchwał na sesji nie ma takiego obowiązku. 

Od posiedzeń komisji do sesji mogą pojawić się nowe tematy i wówczas można zadawać pytania 

Wójtowi, pani Sekretarz i pani Skarbnik. Po to są komisje, aby szczegółowo omówić i zadawać pytania. 

Radny Mariusz Nawrocki – radny ma prawo zawsze zadać pytanie. 

Pani Sekretarz – z-ca skarbnika miała planowany urlop, natomiast pani skarbnik nagle musiała wyjechać, 

ale może odpowiemy na Radnego pytania. 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał Wójta o sprawę zakupu dla  świetlicy w Mnichowie wyposażenia za 

100 tys. zł. czy to jest jedyna kwota  na wyposażenie? 

Wójt – na dzień dzisiejszy ta kwota powinna wystarczyć na wyposażenie w stoły, krzesła, sprzęt i meble 

do  kuchni dlatego przeznaczono dodatkową kwotę  do tej inwestycji, aby uzupełnić wydatki które w 

ramach przetargu nie były wzięte pod uwagę. Myślę, że to już wystarczy, aby wyposażyć w całości tą 

świetlicę. 

Radny Mariusz  Nawrocki – kiedy gmina przestanie wydawać pieniądze na budowę strażnico-świetlicy w 

Mnichowie? 

Wójt  - myślę, że Radny rozumie, co to znaczy wyposażenie świetlicy. Opłotowanie, utwardzenie terenu, 

odprowadzenie wody ,czy melioracja rowu  to nie są inwestycje związane z wyposażeniem  świetlicy. 
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To są dodatkowe wydatki które mają na celu poprawienie warunków i zabezpieczenia terenu. 

Na dzień dzisiejszy 100 tys. zł. wystarczy. 

Radny M.Nawrocki - w poprzedniej kadencji nie naliczono części opłat adiacenckich  na terenie wsi 

Wełnica i Jankówko. Radny zapytał o sprawę nadzoru nad pracownikami urzędu zajmującymi się 

naliczaniem opłat adiacenckich. 

 Pani Sekretarz – na bieżąco są kontrole i sprawdza się, czy jest naliczane i czy było wszystko wzięte pod 

uwagę. Jest już obciążona opłatą adiacencką budowa sieci gazowej w Jankowie Dolnym i Jankówku. 

Oprócz tego naliczane są opłaty za budowę wodociągów, budowy dróg i opłaty planistyczne.  

Następnie Radny Nawrocki zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy Komisja Rewizyjna w 

tym roku kontrolowała ściągalność opłat adiacenckich, i czy w przyszłym  jest to przewidziane w planie 

pracy komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski – w tym roku komisja nie badała ściągalności w 

2017 r. w planie komisji nie ma takiego punktu, ale jeśli radny zgłosi  i rada to przegłosuje to komisja 

wykona taką kontrolę.    

Więcej pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady zapytał kto jest za podjęciem uchwały Nr XXXVII/189/2016r w sprawie zmian w 

budżecie na 2016r. – uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr XXVI/190/ 2016 w sprawie  zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r. 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów    

- uchwała Nr XXVI/191/2016 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 2017 rok. 

Radna Maria Brykczyńska – na posiedzeniu komisji oświaty była rozmowa z panią skarbnik i panią 

sekretarz że brak jest kwoty zabezpieczonej jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Pani skarbnik 

informowała, że tylko jedna organizacja się zgłosiła. Nie ma takiego przepisu prawnego, który nakazywał 

by wcześniejsze zgłaszanie, gmina może rozesłać do organizacji zapytanie jakie będą przewidziane 

środki, ale to nie jest wymóg. Radna uważa, że powinna być w uchwale przewidziana kwota dla 

organizacji. W związku z tym Radna jest przeciwna uchwaleniu tej uchwały. 

Pani Sekretarz – pani skarbnik tłumaczyła na posiedzeniach komisji, że nie tylko finansowo Gmina musi 

wspierać organizacje pozarządowe ponieważ wsparcie to również udostępnianie lokali, sal gminnych do 

kultury fizycznej do ćwiczeń, to też jest wkład gminy we współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Pani Skarbnik mówiła też, że jeśli w ciągu roku będą jakieś środki które będzie mogła wprowadzić to 

wprowadzi.   

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, 2 przeciw.   

- uchwała Nr XXVII/192/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie działki nr 338 

Wójt – uzasadniając uchwałę powiedział, że działka była przeznaczona w planie który był opracowany na 

tzw. nawrotkę  do autobusu. Obecnie ten zajazd jest po drugiej stronie i właściciel zgłosił się o zmianę 

planu, aby ta działka miała inne przeznaczenie zgodnie z pozostałymi działkami na tym terenie.  

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXVII/193/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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- uchwała Nr XXVII/194/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2017rok, 

Przewodniczący Rady – jest zastrzeżenie, że jeśli będzie potrzeba to sesje będą odbywały się częściej oraz 

jeśli będzie taka potrzeba wówczas będą sesje nadzwyczajne. 

Przewodniczący komisji Oświaty M. Kaźmierczak zapytał, czy terminy będą mogły ulec ewentualnemu 

przesunięciu. 

Przewodniczący Rady – czasami to jest konieczne ze względu na siłę wyższą. 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie 

- uchwała Nr XXVII/195/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gniezno na 2017 rok 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXVII/196/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2017 rok stałych Komisji Rady 

Gminy Gniezno  

Przewodniczący komisji Oświaty Marian Kaźmierczak zgłosił błąd w punkcie 5 zał.nr 2 do uchwały 

powinien być rok „2018.” oraz należy dopisać do punktu 2 ..marzec” 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXVII/197/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno 

Przewodniczący Rady – to co znajduje się w tym dokumencie jest wymuszone ustawami, czyli 

dokumentami wyższego rzędu jest to dokument podsumowujący dążenie do obniżenia emisji spalin. 

Pojawiają się fundusze, które pozwalają na wymianę pieców, na docieplenie budynków. W dokumencie 

jest mowa również o demografii i o wszystkich elementach, które mogą być na określonym obszarze.  

Radna M. Brykczyńska – cieszy się, że te wszystkie działania są zawarte w tym Planie, oby tylko to było 

zrobione. Priorytetem jest przebudowa drogi ze Szczytnik Duchownych do Wierzbiczan i to jest zapisane 

w działaniach krótko okresowych, czyli w najbliższym czasie. Radna cieszy się że będzie również 

monitoring wszelkich działań w trakcie PGN-u jak również po jego zakończeniu i ma nadzieję, że nie 

zostanie to tylko na popierze ale również będzie wdrażane w życie. 

W tym dokumencie stwierdzono, że jest dość wysoka wypadkowość, czyli stwierdzono, że drogi na 

terenie gminy Gniezno nie są bezpieczne dla pieszych i rowerzystów są za wąskie. Radna ma nadzieję, 

że ten Plan przyczyni się do rozwoju gminy również w zakresie bezpieczeństwa. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała  Nr XXVII/198/2016 w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

Pani Sekretarz – wcześniej przystąpiły do tego Programu wieś Lubochnia, Kalina, Strzyżewo Paczkowe. 

Teraz następne dwie wsie zgłosiły swój akces. Jest to podstawa, aby ubiegać się o fundusze z Urzędu 

Marszałkowskiego. Myślę, że kolejne wsie będą również podejmowały uchwały w swoich sołectwach. 

 

Radna Maria Brykczyńska poinformowała, że aby ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego to od przyszłego roku jest konieczność opracowania strategii. Obecnie strategię 

opracowuje wieś Lubochnia i Kalina za to są dodatkowe punkty. Jeszcze są dodatkowe punkty jeśli 

strategię opracowuje moderator z Urzędu Marszałkowskiego. W przyszłym roku jest duże 

prawdopodobieństwo, że gmina Gniezno może otrzymać dofinansowanie do tych strategii i poprosiła, aby 

jak najwcześniej te sołectwa, które chcą przystąpić do programu Odnowa Wsi stosowną uchwałę na 

zebraniu wiejskim podjęły.     

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10 i ad.11 

  

Radna Maria Brykczyńska –dowiedziała się, że najprawdopodobniej w marcu 2017r.uruchomiony będzie 

nowy program pod nazwą „Piec” dla osób fizycznych które będą chciały zmienić ogrzewanie na gazowe, 
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czy  olej opałowy. Aby uzyskać takie dofinansowanie to trzeba złożyć wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę. Można odzyskać 40% kosztów oprocentowanie to 2.8 

Zasada jest taka, że można wcześniej rozpocząć przebudowę ogrzewania ale nie może być zadanie 

zakończone i wystawiona faktura. Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska chętnie 

przyjedzie do gminy na rozmowę z władzami gminy, również na sesji, oraz porozmawiać z mieszkańcami 

najlepiej w styczniu 2017r.    

 

Przewodniczący Rady – obecnie Fundusz Ochrony Środowiska funkcjonuje na zasadach pożyczki a nie 

dotacji. Pożyczka jest do 100% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie to 2.8% i można spłatę 

rozłożyć na 15 lat. To o czym mówiła Radna M. Brykczyńska 40% to jest forma umorzenia pod 

warunkiem spłaty 60% terminowo. Dotyczy to też ocieplenia budynków z tym, e jest tam umorzenie jest 

30% ale ta sama forma pożyczki z tym, że wymagany jest obowiązkowo audyt. Tego nie można zrobić w 

nowych budynkach, ponieważ ich sposób budowy powinien być na tyle energooszczędny, że nie wymaga 

się docieplania. Trzeci element to są solary gdzie można uzyskać 30 % umorzenia z 1% 

oprocentowaniem.    

 

Radna Agata Górna – zapytała, czy Wójt w ostatnim czasie analizował ponownie budowę kanalizacji  

temat jest skomplikowany. Gmina cały czas się powiększa i jest zapotrzebowanie mieszkańców. 

 

Wójt – jeśli chodzi o kanalizację to jest dokumentacja na budowę kanalizacji w Braciszewie w stronę 

miasta. Natomiast druga dokumentacja opracowywana jest na ukończeniu. Pozostaje kwestia  ustaleń 

odszkodowań za służebność ponieważ kanalizacja przebiegać musi przez tereny innej gminy. Ścieki ze 

wsi Obora i Braciszewo będą odprowadzone w kierunku Strykowa. Następne wsie są na etapie ustaleń i 

uzgodnień z Prezydentem i wodociągami tj. sprawa, aby miasto wyprowadziło kolektor na Winiarach w 

stronę ogrodów działkowych do którego można by podłączyć wsie Pyszczyn, Krzyszczewo, Goślinowo, 

Modliszewo, Modliszewko, Napoleonowo. To była by strona północno-zachodnia gminy. Natomiast 

pozostała  strona gminy wsie Osiniec, Szczytniki, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Kalina, trzeba budować 

nową oczyszczalnię.Gmina jest na etapie złożenia  wniosku do Agencji o teren w Woli Skorzęckiej  na 

którym można by budować oczyszczalnię. Jest to też kwestia  możliwości pozyskania  nowych pieniędzy i 

zabezpieczenia naszych pieniędzy. Na dzisiaj są dwa tematy Braciszewo przy szosie na Kiszkowo, na 

odcinek Braciszewo część po PGR jest złożony wniosek o dofinansowanie i to będzie realizowane w 

najbliższym czasie. Pozostałe wymagają jeszcze uzgodnień i dopracowania. 

 

Radna Agata Górna zaapelowała do całej rady że nie chodzi o rozpoczęcie, ale o przymierzenie się do 

tego tematu.  

Wójt – wieś Osiniec leży przy mieście i nie ma możliwości podłączenia do miasta. 

Radna A. Górna zgłosiła wniosek formalny, czy można by na sesję w lutym zaprosić przedstawiciela 

wodociągów, aby naświetlił radzie ten problem jeśli Wójt wyrazi zgodę.  

 

Ad.12 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – w sprawie drogi ze Szczytnik Duchownych do wsi  

Wierzbiczany bardzo się cieszy że jest program przebudowy, ale mówił na sesji poprzednio aby do czasu 

kiedy to nie zostanie zrealizowane zamknąć tą drogę dla samochodów 3.5 tony plus komunikacja miejska. 

Jest to poważny apel, w projekcie budżetu na 2017 rok ta droga nie jest ujęta. 

Dalej sołtys powiedział, że mieszkanka Wierzbiczan zgłaszała w urzędzie że koło jej domu jeżdżą TIR-y 

z 10 tonowym ładunkiem żwiru przez mostek nad fosą w Kalinie, most przez Kalinę jest zamknięty nie 

ma tam znaku, grozi to zarwaniem. Pracownik odpowiedział mieszkance, aby zwróciła się do sołtysa, aby 

złożył pismo do urzędu. Dalej sołtys powiedział, aby to traktować jako pismo. Na tym  terenie nie ma 

drogi, aby mogły jeździć TIR-y. muszą być znaki. Droga od wsi Wierzbiczany do Szczytnik Duchownych 

poza samochodami osobowymi wszelki transport powinien być kierowany w innym kierunku zanim 

dojdzie tam do tragedii. Droga jest w bardzo złym stanie. Rolnicy przewożą ziemniaki samochodami po 

30 ton muszą zawieźć towar do Trzemeszna. Pobocza były naprawiane ale są zniszczone. Sołtys prosił, 

aby Rada pojechała zobaczyć na miejsce ponieważ za bezpieczeństwo odpowiada nie tylko Wójt ale też 

Rada. 
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Następnie sołtys Wierzbiczan powiedział, że jest za budową kanalizacji chodzi głównie o ochronę jeziora 

wierzbiczańskiego. Dalej przypomniał, że gmina Gniezno opracowała Strategię Rozwoju gminy Gniezno i 

tam są wszystkie daty. Trzeba realizować to ,co kiedyś Rada przyjęła. 

 

Radna Maria Brykczyńska- zadała pytanie Wójtowi - mieszkańcy wsi Dalki zwrócili się do niej z prośbą o 

zapytanie na jakim etapie jest wydłużenie linii autobusowej na Dalkach mieszkańcy wybudowali nowe 

domy i twierdzą, że 2 km. muszą chodzić pieszo do przystanku autobusowego.  

 

Wójt – jest problem tego typu, że chociaż gmina by chciała to drogi nie poszerzy nie ma takiej 

możliwości. Autobus musi dojechać do drogi powiatowej, która ma 3 metry szerokości. Tam autobus nie 

minie się z żadnym pojazdem. Rada w ubiegłym roku była tam na wizji. Na tej drodze autobus nie 

nawróci. Jeżeli by mieszkańcy zaakceptowali jeden kierunek ruchu to sprawa jest prosta jeśli nie to jest 

problem.  

 

Pani Sekretarz  - były rozmowy z przedstawicielami PKS, aby jeździł tam mały bus, było pismo w tej 

sprawie od mieszkańców, pan sołtys zbierał podpisy. Gmina zaproponowała aby PKS jeździł 2 razy rano i  

2 razy popołudniu. Odpowiedzi jeszcze nie ma, ale w najbliższych dniach otrzymamy ponieważ będzie 

ogłoszony przetarg na dowozy pasażerskie i to by też musiało być ujęte. MPK  na pewno się nie zgodzi 

ponieważ ich autobus nie ma miejsca na nawrócenie, mają tylko duże autobusy. Do końca roku będzie na 

pewno znana odpowiedź. 

 

Sołtys wsi Dalki Pan Ryszard Majewski – obawia się, że PKS nie podejmie się tego, może prywatny 

przewoźnik będzie chciał jeździć, sprawa była poruszana na zebraniu wiejskim.  

 

Pani Sekretarz –będzie jeździł tylko taki przewoźnik który będzie miał dopłatę do kilometra z gminy. 

Może do przetargu zgłosi się jeszcze inny prywatny przewoźnik. Gmina jest przed przetargiem. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Piotr Sobański – czy PKS otrzymuje dofinansowanie do wszystkich linii. 

Dzieci jadące do szkoły do Gniezna płacą dużo więcej za bilet PKS niż autobus który jedzie z PKS 

Inowrocław dlaczego tak jest? Radny nie godzi się na takie dofinansowanie linii.  

 

Pani Sekretarz – gmina dofinansowuje tylko do tych linii które jeżdżą na terenie gminy. Nie wszystkie 

linie PKS jeżdżą tylko dla gminy, ale też PKS jeździ przelotem i tam jest inna cena  tam gmina nie 

dopłaca.     

 

Sołtys wsi Pyszczyn  pan Stanisław Mężyński - sprawa mostu Pyszczyn Krzyszczewo  przez Strugę 

Gnieźnieńską – po ulewie była interwencja OSP strażacy radził, aby natychmiast zgłosić sprawę bo 

załamany grozi niebezpieczeństwem, sprawę sołtys zgłosił pracownikowi gminy. 

 

Dalej sołtys powiedział, aby zwrócić uwagę bo bardziej potrzebne  są kanalizacje deszczowe, gdzie 

powstają nowe osiedla. Będą powstawały podtopienia z uwagi na utwardzenie terenu niekontrolowanego, 

wszystko będzie pływać. Drogi które gmina utwardza rozmywają się po większych deszczach. 

Kanalizacje deszczowe powinny być robione przed kanalizacją ściekową w niektórych przypadkach to 

zależy od terenu. Za chwilę gmina będzie wydawać pieniądze na pompowanie przez straż pożarną po 

każdym większym deszczu będzie dużo telefonów  od mieszkańców, że coś się dzieje z odprowadzeniem 

wody. Stare budynki posiadają odprowadzenie wody natomiast nowe tego nie posiadają.   

 

Radna Agata Górna – z powyższych informacji i wypowiedzi mieszkańców wynika, że drogi to pięta 

achillesowa gminy. Wyprzedzając budżet na 2017r.i na następne lata to nie ma pieniędzy bo są wydane na 

coś innego ale można, wprowadzić do WPF i rozważyć pewne inwestycje na lata i starać się ” ruszyć coś 

innego”. Radna zgłosiła wniosek o utwardzenie dróg we wsi Osiniec ulicy Aleja 9 i Aleja 10, drogi były 

nieprzejezdne po deszczach. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – problem z podtopieniami jest nie tylko w gminie ale w całej Polsce od 

dawna  nie wyznacza się tzw. punktu zerowego przy zabudowach. Powoduje to przy budowie drogi, że 
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jest wyżej niż punkt zerowy zabudowy. Ogólna zasada jest taka, że właściciel działki i budynku ma 

obowiązek zagospodarować  na swoim terenie wodę deszczową.  

 

Wójt – właściciele działek i budujący nowe domu powinni pamiętać o tym, że tereny na których oni swoje 

inwestycje chcą realizować w większości były i są drenowane. To jest podstawowa sprawa, że na dzień 

dzisiejszy nikt o to nie dba drenaż jest przerwany nikt tego nie naprawi potem są skutki. 

 

Sołtys Stanisław Mężyński – są miejsca, gdzie dreny  nie są zbyt głęboko i po dłuższym czasie jeśli 

mieszkańcy mają nasadzone drzewa i krzewy to dreny są zarastane przez korzenie. 

 

Sołtys wsi Napoleonowo pani Kamila Butrymowicz – poruszyła sprawę niszczejącego asfaltu na drodze w 

Napoleonowie po budowie sieci gazowej. Jeżdżą tam TIR-y z dużymi ładunkami i po opadach deszczu 

asfalt się rozjeżdża, nie było zagęszczenia, rowy są wypłycone. Wszystko jest źle zrobione od początku, 

zgłaszała kilkakrotnie do urzędu tą sprawę.  

 

Wójt – tam gdzie na dobrej ziemi tak jaka jest w Napoleonowie robi się  wykop i zasypuje się tą samą 

ziemią to kilka lat musi ta ziemia osiadać i zagęszczarka tego nie utwardzi. Rolnicy, czy właściciele 

gruntów sąsiednich zasypują rowy i przejazdy i to nie jest wina urzędu tylko mieszkańców. 

Wójt - przejeżdżał tam kilkakrotnie  i widział sytuację. 

Pani sołtys Butrymowicz – to jest samowola budowlana jeżeli ktoś robi sobie wjazd na swoje pole nie robi 

przepustu. Sąsiedzi tłumaczą, że nikt we wsi nie ma zrobionych przepustów. 

 

Wójt – jest kilka działek, gdzie kilka wjazdów na pole jest zasypanych bez przepustu.  

Radny Wojciech Wilkosz – należy skupić się nad drogami gdzie  poruszają się samochody przy budowie 

drogi S5 wszystkie drogi są rozjechane, aby przywrócone zostały do stanu pierwotnego.  

 

Sołtys wsi Łabiszynek pan Adam Kędziora – w Łabiszynku była równiarka w piątek  wykonała swoją 

pracę na ile było to możliwe, ale brakowało kamienia. Obecnie samochody ciężarowe koło Spółdzielni  

jeżdżą i za ok. 2 tygodnie będą ponownie dziury jak były poprzednio. TIR-y jadą drogą od szkoły i jest 

bardzo już zniszczona. 

Radna Maria Brykczyńska – problem zgłaszała do urzędu, że w Lubochni  w stronę Kujawek przy 

wykonywaniu sieci gazowej pod asfaltem jest dziura nie ma ziemi i jest przepaść. Wymusiła, aby 

oznakować to miejsce jako niebezpieczne.  

Przewodniczący Rady – w dniu 31 października br. uczestniczył w obradach Sejmiku Województwa 

zachęcił wszystkich radnych, aby uczestniczyli i poszerzyli swoje informacje. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięci o Panu Grzegorzu 

Przybylskim - byłym pracowniku urzędu. 

  

Ad. 13 
  

W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVII sesję Rady Gminy 

Gniezno. Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 15.00 -17.00  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


