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Protokół Nr XXVIII /2016 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu  15 grudnia 2016r. 

 

Ad.1 

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

 

Otwarcia XXVIII sesji  nadzwyczajnej 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, 

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

  

Ad.2 

 1. Otwarcie XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2.Przedstawienie porządku obrad 

3.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji  z dnia 29 listopada 2016r. 

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 

 - zmiany  uchwały budżetowej na 2016r. 

 - zmiany WPF Gminy Gniezno, 

 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny stanowiącej własność Gminy Gniezno, 

- skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we    

  wsi  Szczytniki Duchowne przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno. 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

            10/.Zakończenie obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

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

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej. 

Uwag Radnych do przedstawionego porządku obrad nie było. 

 

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

będą prawomocne. 

Rada przyjęła jednogłośnie 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  XXVII  sesji bez uwag.  
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Ad. 6 

 
 Podjęcie  uchwał w sprawach  

 - uchwała Nr XXVIII/200/2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Pani skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr XXVIII/199//2016 w sprawie  zmiany WPF Gminy Gniezno na 2016r. 

Pytań brak. 

 Uchwała: podjęta jednogłośnie.   

 - uchwała Nr XXVIII/201/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny stanowiącej 

własność Gminy Gniezno, 

Wójt – sprawa dotyczy działki o pow.132 m2 przed budynkiem poprzedniego urzędu. Działka ta jest 

potrzebna do zaprojektowania nowego ronda przy al. Reymonta i ul. Konikowo. W związku z tym 

Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem do urzędu gminy o przekazanie tego terenu. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał, czy jest to parking, czy stara droga wyjazdowa? 

Wójt – jest to stara droga wyjazdowa.  

Przewodniczący Rady – to działa w kierunku poprawy bezpieczeństwa  i udrożnienia ruchu drogowego. 

Radny Marian Kaźmierczak – czy Starostwo proponuje coś w zamian, radny ma na myśli to, że gmina 

zwracała się do Starostwa wielokrotnie o zamianę dróg. 

Wójt – zamiana dróg to inna sprawa. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXVIII/202/2016r w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we  wsi  Szczytniki Duchowne przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno 

Wójt –  sprawa dotyczy przejmowania drogi na własność gminy ta działka służy jako dojazd do 

poszczególnych działek które poprzednio wytyczono. W związku z tym grunt został przekwalifikowany 

na drogę która jest przekazywana na rzecz urzędu gminy. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał w  którym to jest miejscu? 

Wójt – Szczytniki Duchowne w kierunku na Kędzierzyn. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXVIII /2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej. 

Wójt – sprawa dotyczy ekwiwalentu pieniężnego który otrzymują strażacy, chcieliśmy to uporządkować  

w taki sposób, aby kwota którą otrzymują za udział w akcji została na tym samym poziomie 23,00 zł. ale 

chcieliśmy obniżyć kwotę za tzw. gotowość. Niestety nie można tego rozdzielić. W związku z tym kwota 

pozostaje za wszystkie czynności straży, ale o 3,00 zł. mniejsza  niezależnie od tego, gdzie strażacy 

wyjeżdżają i na jaką interwencję. Kwota 23,00 zł. gdy strażacy jadą do pożaru, co powoduje bezpośrednie 

zagrożenie ich życia i zdrowia wydaje się być  adekwatna. Natomiast przy wyjazdach na zabezpieczenie 

wypadków lub imprez masowych jest to kwota za godzinę raczej za wysoka. W związku z tym zostało to 

uporządkowane i przyjęto jedną stawkę za wszystkie akcje w wysokości 20 zł za godzinę. Druga stawka 

tj.7,00 zł. za szkolenia poprzednio było 6,50 zł. została wyrównana do pełnej kwoty.   

Radny Mariusz Nawrocki – jak to się przełoży przy planowaniu budżetu. W skali roku ile to jest godzin? 

Wójt – nie ma to większych pozytywnych ani negatywnych skutków. 

Pani skarbnik –na ile godzin wyjeżdżają strażacy to zależy od sytuacji może być rok kiedy będzie np.100 

godzin wyjazdów a może być 200 godzin. Przy tej uchwale polegało to na tym, że strażacy zgodnie z 

ustawą o ochronie  przeciwpożarowej otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1/175 wynagrodzenia 
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ogłaszanego przez  Prezesa GUS dla celów emerytalno-rentowych. Wysokość tego wynagrodzenia ulegała 

zmianie, co powodowało  jednocześnie zmianę stawki godzinowej za udział w akcjach. 

Dlatego też zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej wprowadza się stałą stawkę  godzinową za 

udział w akcjach ratowniczych w wysokości 20 zł.  

Zgodnie z ustawą nie można rozdzielić stawki godzinowej, aby wypłacać za akcje w jednej stawce i za 

zabezpieczenia w innej stawce. Wszystko jest w jednej kwocie. Budżet za bardzo na tym nie zyska 

ponieważ to będzie zależało od tego ile godzin strażacy będą uczestniczyli w akcjach. Gmina nie ma na to 

wpływu ponieważ są to sytuacje losowe. 

Radny Mariusz Nawrocki sugerował, aby kiedyś zrobić sesję poświęconą strażom pożarnym. Nakłady na 

straże rosną ale z czego to wynika. Są 4 jednostki w gminie, czy straż zawodowa zaczyna się migać od 

wykonywania swoich zadań ustawowych i posiłkuje się strażami ochotniczymi. Radny nie ma tej wiedzy, 

chętnie by posłuchał strażaków na ten temat. 

Wójt – nie ma ceny, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo mieszkańców przed pożarami. Niezależnie od tego 

ile będą kosztowały samochody, sprzęt i remizy każdy powinien być świadomy tego że w przypadku 

nieszczęścia straż ochotnicza  jest najbliżej poszczególnych miejscowości. Na tym nie powinno się 

oszczędzać pieniędzy, aby straże były dobrze wyposażone. Kwoty nie są małe np. samochód kosztuje ok.1 

mln. zł. jest dofinansowanie ok.50% ,samochody muszą być garażowane w związku z tym muszą być 

budowane remizy. 

Radny Marian Kaźmierczak – rocznie jaka to kwota? 

Pani Skarbnik – akcje gaśnicze to kwota 80-85 tys. zł. 

Wójt - sygnał gdzie jadą strażacy  przekazywany jest z Powiatowej Straży Pożarnej. 

Radna Maria Brykczyńska – czy to 7,00 zł to są pieniądze za to aby strażacy nie płacili  ze swoich 

pieniędzy za szkolenie, czy za to że są na szkoleniu. 

Wójt – zgodnie z ustawą za czas poświęcony na szkoleniu.  

Przewodniczący Rady – życzył by każdej grupie zawodowej, aby cieszyła się takim uznaniem jak 

strażacy. 

Jest głęboko przekonany, że to jest wypadkową dwóch rzeczy : zaangażowaniem samych strażaków i 

posiadanego sprzętu.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 Ad.7 i ad.8 

Radny Mariusz Nawrocki poruszył sprawę łatania dziur na drogach. Czy w tym tygodniu wyjechały firmy 

na drogi do łatania dziur. 

Wójt- naprawa dziur musi odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W tym tygodniu 

nie było dobrych warunków, aby można było wyjechać na drogi łatać dziury. Jest taka potrzeba ale 

czekamy na odpowiednie warunki aby było sucho i 4-5 st. ciepła. Muszą być odpowiednie warunki. 

Radny Marian Kaźmierczak – otrzymał informację od grona pedagogicznego w Szczytnikach 

Duchownych że wystąpili w imieniu nauczycieli do Pana Wójta z wnioskiem o podjęcie działań w 

kierunku kolejnej regulacji dodatków otrzymywanych przez nauczycieli na terenie gminy Gniezno, czy to 

prawda? Jest informacja, że pismo wpłynęło do Wójta.  

Wójt – nie przypomina sobie, aby takie pismo otrzymał. 

Ad.9 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady Gminy wpłynęły dwa pisma. Pierwsze to od p. 

Aleksandra Stachowiaka z Dębówca, drugie o podobnej treści podpisane przez sołtysa wsi Dębówiec i 

dotyczy to prośby o nie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. To jest w kompetencjach Pana Wójta 

w związku z powyższym informuje państwa radnych że przekazuje pisma Panu Wójtowi. Nie pierwszy 
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raz jest takie pismo. Chodzi o grunty p. Skorego i uzyskanie warunków zabudowy budynkami 

mieszkalnymi, co byłoby w pobliżu produkcji rolniczej i utrudnieniami z tym związanymi. 

Dalej Przewodniczący Rady poinformował, że biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Ganina 

podpisane przez sołtysa  w sprawie budowy wieży telefonii komórkowej i mieszkańcy są przeciwni. Wójt 

poinformował, że zgody na budowę wieży nie będzie. 

Wójt – gmina wyda opinię negatywną ale inwestor ma prawo się odwołać. do jednostki nadrzędnej tj. 

SKO.   

Ad. 10 

 

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

Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 15.00 -16.50  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


