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Projekt 

 

Protokół Nr XXIX /2016 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 29 grudnia 2016r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XXIX 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, Skarbnika Gabrielę Cempel, dyrektora ZEAS 

Jarosława Wietrzyńskiego, dyrektorów szkół gminnych, wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego Pana 

Jerzego Berlika, członka zarządu Powiatu Pana Rafała Skweresa, radcę prawnego urzędu Pana Henryka 

klicha,  dzielnicowych Gminy Gniezno i Pawła Braszkę, Tomasza Pietraszaka, Naczelnika Wydziału 

Prewencji Policji  Bartosz Stankowiak, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Mariusza Dębskiego 

Komendanta OSP Zdzisława Michałowskiego, Prezesa Jednostki OSP Pawła Perkowskiego, sołtysów 

gminy Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, i osoby których nie wymienił z imienia i nazwiska.   

 

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

 

Ad.2 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XXIX sesji  Rady Gminy 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady.  

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8. Omówienie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2017 rok 

9. Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez Przewodniczących Komisji 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2016r. 

c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na rok 2017 

d) uchwały budżetowej na 2017 rok.  

e) programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

f) przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lubochnia i Kalina w Gminie Gniezno 

11.  Interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych wobec tego podjęte uchwały 

będą prawomocne. 

Ad.3 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak zgłosił wniosek formalny dotyczący porządku 

obrad punkt 9 –  zapoznał się z protokołem poprzedniego spotkania komisji. W związku z tym nie wie jak 

przewodniczący komisji mają wyrazić zdanie o tym co poszczególne komisje ustaliły. Na wspólnym 

posiedzeniu nie zaopiniowano budżetu - drobny błąd. Radny wnioskował o 5 minut przerwy w celu 

zwołania posiedzeń komisji i ustalenia przez przewodniczących komisji, aby mogli przedstawić opinie 

komisji.   

Przewodniczący Rady poddał ten wniosek pod głosowanie: kto za tym, aby ogłosić 5 min.przerwy w celu  

ustalenia stanowiska komisji. 

Za 8, wstrzymujące  2, przeciw 5 

W związku z wynikiem głosowania Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

 

Poszczególne Komisje Rady udały się na krótkie posiedzenia. 

Po przerwie. 

 

Radny Mariusz Nawrocki zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad dwóch projektów 

uchwał, które nie były dostępne na stronie internetowej gminy 7 dni przed sesją. 

 

Przewodniczący Rady – zmiany w budżecie pojawiają się na koniec roku dopiero w ostatnim momencie 

i aby je wszystkie uwzględnić pani skarbnik zobowiązana jest wprowadzić do uchwały. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – chodzi też o to, aby mieszkańcy mieli dostęp do projektów uchwał na stronie 

internetowej. Nie może się pojawiać uchwała w dniu sesji, a jeśli się pojawia to trzeba ją przegłosować. 

Obowiązkiem Przewodniczącego  Rady jest, aby pojawiły się projekty uchwał na sesję  

7 dni przed sesją zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Dalej radny wnioskował o zdjęcie z porządku obrad dwóch uchwał o zmianie w budżecie  oraz o zmianie 

WPF na 2016rok. 

 

Radca Prawny urzędu Henryk Klich -  na tle art.20 ust.1ustawy o samorządzie gminnym do informacji o 

zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad i projekty uchwał. Porządek obrad radni otrzymali i się nie nie 

zmieni, radni nie otrzymali niektórych projektów uchwał. Jest to działanie sprzeczne z powołanym 

wcześniej artykułem ustawy o samorządzie gminnym. Sytuacja jest wyjątkowa ponieważ do ostatniego 

dnia wpływają jeszcze faktury, dotacje i wtedy na dany rok należy  ten budżet koniecznie zmienić. Radca 

zaproponował, aby przyjąć uwagę Radnego Nawrockiego przyjąć autopoprawkę  wraz z projektami 

uchwał. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – podziękował radcy za wyjaśnienie i zaproponował, aby projekty dwóch 

uchwal mimo tego, że były w porządku obrad wprowadzić na dzisiejszej sesję. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie: kto jest za tym, aby projekty uchwał w sprawie zmian w 

budżecie na 2016r i zmiany WPF na 2016r  wprowadzić na dzisiejszą sesję. 

Głosowanie - 15 za. 

Dalsze głosowanie porządku obrad po zmianie –  przyjęty jednogłośnie.  

  

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 15 głosów.  
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Ad. 5 

 

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

 

Ad. 6 

Sprawozdanie Wójta  

 

W okresie między sesjami  nie zmieniło się za wiele. Prace o których informowałem wcześniej 

tzn.trwa budowa Przedszkola w Zdziechowie, zgodnie z aneksem do umowy zostanie zakończona 

do końca maja 2017r.  

 

Budowa świetlicy i remizy w Mnichowie została zakończona. 

Zakończono roboty związane z budową sieci gazowej na terenie wsi tereny we wschodniej części 

gminy tj. Strzyżewa ,Ganina i Dębówiec oraz uzupełnienie na terenie Zdziechowy, Modliszewa, 

Krzyszczewa i Pyszczynka, gdzie pominięte były pojedyncze odnogi w poszczególnych 

miejscowościach one  też zostały zrealizowane. 

Zadanie pt. gazyfikacja Gminy Gniezno została zakończona pozostały tylko bardzo odległe 

gospodarstwa domowe  znajdujące się daleko w polu do których gazownia do tej pory nie wydała 

warunków budowy z uwagi na ich odległość. Gazownia nie chce dopłacać do tych siedlisk. 

W związku z tym jeśli gmina chciałaby budować to za własne pieniądze.     

Trwa rozbudowa świetlicy we wsi Wierzbiczany.  

W trakcie prowadzone są prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych 

dróg gminnych oraz równane są drogi gruntowe. Drogi które zostały zbudowane 20 lat temu nie 

wytrzymują częstotliwości i obciążenia jakie w obecnym czasie na tych drogach występuje. 

Stan tych dróg gmina stara się poprawiać aby były bezpieczne, ale przy tych warunkach 

pogodowych to firmy które wykonują remonty nie są w stanie wszystkich ubytków zabezpieczyć. 

Drogi są niszczone przez budowę drogi S5 ponieważ prawie na żadne drogi wykonawca tj.firma 

Budimex nie podpisała porozumienia, kierowcy ciężarówek nie powinni z dróg gminnych 

korzystać. Jest to zgłaszane policji. Z tego, co wykonawcy przedstawili to na początku maja2017r. 

droga S5 ma być przejezdna. Później będą prace kosmetyczne, przy których już nie będzie tego 

ruchu na naszych drogach tym taborem, który obecnie jeździ.   

 

Wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok przy zaangażowaniu pracowników i rady są 

zrealizowane. 

Budżet, który jest dzisiaj głosowany jeżeli będzie przyjęty to w przyszłym roku będzie  realizowany. 

Inwestycje zawsze na początku wyglądają źle wszyscy mówią, że jest nie do zrealizowania, ale do 

tej pory udawało się to wszystko zrealizować i myślę,że w przyszłości również.    

 
 Radna Maria Brykczyńska zapytała o opłaty adiacenckie dotyczące zakończenia budowy sieci gazowej. 

Wójt – jeśli chodzi o ostatnią inwestycję na terenach Strzyżew to była podjęta uchwała że gmina nie 

będzie obciążała tych miejscowości. 

Dalej Radna Brykczyńska powiedziała, że zwrócili się do niej mieszkańcy Jankówka z prośbą o zapytanie, 

gdyż otrzymali pismo z którego wynika, że mieszkańcy są obciążani opłatą adiacencką w wysokości 30%. 

budowa została zakończona 12 czerwca 2014roku. Rada podjęła uchwałę w sierpniu tego roku, że opłata 

adiacencka będzie wynosiła 3%. Było to uzasadnione tym, że mieszkańcy na własny koszt doprowadzają 

gaz do własnych posesji.  

Według Radnej będzie to niesprawiedliwe, że niektórzy mieszkańcy będą płacili 30% /Jankówko, 

Jankowo Dolne, Lulkowo / a inni mieszkańcy 3%. 

 

Wójt – nie tylko te miejscowości  o których mówi Radna Brykczyńska, ale również wszystkie do tej pory 

inwestycje gazowe, które były realizowane były obciążane w tej wysokości. Natomiast gmina w 
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określonym czasie z uzasadnionych powodów zmieniła w uchwale tą stawkę. Ale wstecz nie można nie 

obciążać.   

 Ad.7 

 W dniu 15 grudnia br. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady na której podjęto następujące uchwały: 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Gniezno, 

- w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości  położonych we wsi 

Szczytniki Duchowne, przez jej właściciela na rzecz Gm.Gniezno 

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej. 

 

Również w tym dniu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy na którym omówiono 

projekt budżetu na 2017r. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy, Pani Sekretarz i Pani skarbnik.  

W dniu 19 grudnia do biura Rady wpłynęło pismo od NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i 

Wychowania Region Wielkopolska w sprawie dokonania zmian w Regulaminie określającym wysokość 

stawek dodatków nauczycielskich.   

Ponadto w dniu 20 grudnia br. wpłynęły trzy Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach: 

- wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu  budżetu  Gminy Gniezno, 

- wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na rok 2017 

- wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Gniezno.  

Wszystkie opinie są pozytywne.  

Pytań  do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8  

Skarbnik Gabriela Cempel omówiła szczegółowo projekt budżetu na 2017r. Poinformowała, że uchwała 

którą Rada będzie dzisiaj głosowała dotycząca budżetu na 2017rok  jest identyczna  jak projekt budżetu 

który radni otrzymali. 

Zasadnicze kwoty dotyczą: 

- dochodów budżetu w wysokości 43.908.990,03 zł  w tym majątkowe dochody 660.000,00 zł. z tego 

425.000,00 zł jest z działek które są przeznaczone do sprzedaży oraz ze sprzedaży sieci gazowych 

235.000,00 zł. 

 

- dochody bieżące 43.248.990,03 zł w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 11.988.415,00 zł, 

największa dotacja zlecona jest na program 500 plus – 7.809.522,00 zł.  

Na zadania własne dotacje wynoszą 565.205,00 zł. 

Te dotacje dotyczą pomocy społecznej i zadań realizowanych przez GOPS. 

Subwencja ogólna przyjęta do budżetu  na podstawie pisma Ministerstwa Finansów to kwota 9.134.500,00 

zł. w tym największa część to część oświatowa 7.616.256,00 zł.  

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 

9.687.871,00 zł. 

Z tytułu odbioru odpadów zaplanowano kwotę 1mln.569 tys.zł. 

Za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 1mln.420 tys.zł.  
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Oświata ma zaplanowane dochody w wysokości 302.140 zł to są opłaty za przedszkola. 

Podatki od jednostek uspołecznionych łącznie wynoszą 4.mln.622.700zł. największe wpływy są w 

podatku od nieruchomości w wysokości 4mln.244.300 zł.Podatek od osób fizycznych łącznie 

3mln.390.050 zł. z tego nieruchomość  1.804.700 zł, podatek rolny to  954.250 zł. 

 

Wydatki łącznie wynoszą 53.723.820,96 zł z tego na zadania majątkowe 16.288.110,00 zł. , wydatki 

bieżące wynoszą 37.435.710,96 zł  w tym są wydatki zlecone w tej samej wysokości co dochody czyli 

11.988.415,00 zł. 

Z budżetu wyodrębnione są wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w wysokości 530.286,91 zł.. Ponadto 

z wydatków są wydatki realizowane przez jednostki gminy czyli GOPS- 12mln.863.133,00 zł., oświata  - 

wydatki które  nie obejmują głównych inwestycji, utrzymanie oświaty to kwota 12 mln.463.752,00 zł.. Z 

budżetu przekazywana jest dotacja na zewnątrz czyli dla Instytucji Kultury- Biblioteka w Zdziechowie 

125.000,00 zł. Na przewozy pasażerskie wykonywane przez MPK 372.841,00 zł., na przedszkola do 

Urzędu Miejskiego przekazujemy kwotę 1.mln.050 tys. zł. 

W budżecie przewidziane są remonty w łącznej kwocie 1mln.040.500 zł., 

Budżet został uchwalony z niedoborem w wysokości 9.mln.814.830,93 zł w celu jego pokrycia 

wprowadzono do budżetu przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 

11mln. 

Główną i najbardziej kosztowną inwestycją jest budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie 

, budowa ścieżek rowerowych na co jest zaplanowane 3mln.zł. 

Ponadto są zaplanowane inwestycje jak utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w 

Piekarach, budowa dróg 1mln.zł. 

W celu realizacji inwestycji w Zdziechowie jest zaplanowane 10mln.800 tys.zł. Na te inwestycje są 

złożone wnioski o dofinansowanie. Pierwotne założenie jest takie, że jeżeli otrzymamy dofinansowanie 

to będą budowane dwa obiekty – hala sportowa i szkoła. Natomiast jeśli nie otrzymamy dofinansowania 

wówczas pieniędzy wystarczy tylko na budowę jednego z tych  obiektów. 

Ścieżki rowerowe – jest zabezpieczone po cenie kosztorysowej 100% środków. Oczekujemy na zwrot w 

wysokości 70% nakładów. Piekary świetlica – złożone są wnioski do Lokalnej Grupy Działania  i 

oczekujemy na rozstrzygnięcie. Realizacja tego zadania zależna jest od pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku.   

 

Ad.9  

 

Przewodniczący Rady –gdybyśmy chcieli się zastanowić, co to jest budżet gminy to pewnie odpowiedzi 

byłyby różne ale budżet gminy to nic innego jak plan dochodów i wydatków przygotowany w formie 

uchwały budżetowej. Rada Gminy jako organ stanowiący posiada wyłączną kompetencję do uchwalenia 

tego budżetu. Wójt jako organ wykonawczy posiada wyłączną inicjatywę uchwałodawczą. Dotyczy to 

zarówno przygotowania budżetu na rok następny jak również zmian budżetowych w ciągu roku 

budżetowego. Rada Gminy powinna uchwalić budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego ostatecznie 

można to zrobić do 30 stycznia roku który ten budżet obowiązuje. 

Aby podjąć głosowanie nad projektem uchwały budżetowej trzeba pozyskać opinię RIO zarówno projektu 

uchwały budżetowej, WPF oraz sfinansowania deficytu budżetowego. 

Budżet po stronie wydatków jest kwota 53 mln. ta kwota bardzo się zwiększyła w stosunku do 

poprzednich lat ze względu na program 500 plus jest to ok.8mln. 

Jeśli spojrzeć na kwotę całkowitą wydatków tj.53.mln.723zł to 37,435 zł to są wydatki bieżące i stanowią 

w budżecie niecałe 70%. Natomiast pozostała kwota tj.16 mln. to są wydatki inwestycyjne. 

Gdy spojrzeć na wydatki bieżące tj.37mln.435,zł. to prawie 13mln.są to pieniądze wydawane przez GOPS, 

a 12,5 mln. to pieniądze wydawane na oświatę. To są pieniądze znaczone.  

Wśród wydatków inwestycyjnych to główna część dotyczy inwestycji budowy szkoły, hali sportowej i 

przedszkola w Zdziechowie to jest ponad 10 mln. Kwota około 1 -2 mln. dotyczy sfinansowania spłaty 

zaciągniętych kredytów, na ochronę środowiska 1,42 mln., wywóz odpadów to 1,5 mln., oświetlenie 

ok.0,9 mln. zł. Pozostałe pieniądze przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu.   

W ocenie Przewodniczącego Rady jeśli 30% budżetu można przeznaczyć na inwestycje to sytuacja jest 

dobra. Część jest sfinansowana kredytem ponieważ w budżecie muszą być zapisane środki na 

sfinansowanie inwestycji. W sytuacji jeśli korzysta się z funduszy unijnych to funkcjonuje zasada, że jest 
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to refundacja poniesionych kosztów. Aby przygotować budżet to należy uwzględnić pewne elementy 

które są istotne tj. inflacja i produkt krajowy brutto. Cena podwyżki cen paliw może spowodować różnicę 

w planowanych inwestycjach i wydatkach. Budżet nie jest z gumy ale trzeba uwzględnić to, że nie zawsze 

będą wykonane inwestycje  najbardziej potrzebne, a rzeczy które gwarantują pozyskanie środków 

zewnętrznych. To miało miejsce w ubiegłym roku jeśli chodzi o sieć gazową, na takie a nie inne programy 

można było złożyć w danym momencie wnioski o fundusze unijne.  

Uważam, że ten budżet jest dostosowany do sytuacji co dzieje się na rynku, do szansy z korzystania 

funduszy zewnętrznych uważam, że budżet jest dobry i będę głosował za tym budżetem.   

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukaszowi 

Ciesielskiemu. Budżet nie jest z gumy, potrzeby mieszkańców są ogromne i nie do końca zawsze 

satysfakcjujące. Budżet na 2017r. jest wyjątkowy z kilku powodów :  

- suma jaką przeznaczamy na inwestycje w 2017r.  

- jeśli chodzi o potrzeby mieszkańców jest w pełni uzasadniony i realizowany będzie pod tym kątem. 

Budżet zawsze jest pełen obaw, że może nie wszystko uda się zrobić, nie na wszystko starczy pieniędzy, 

ale trzeba mieć nadzieję, że będzie wykonany w 100% tak jak budżet na rok 2016. 

Łukasz Ciesielski pogratulował Wójtowi, pracownikom i radnym za wypełnienie budżetu na 2016r. 

praktycznie inwestycje w 100% które były zaplanowane wykonano, oprócz dokończenia budowy 

przedszkola które zostało przesunięte na rok 2017.Radny ma nadzieję, że budżet na 2017r.zostanie 

wykonany solidnie, że gmina otrzyma dofinansowanie na wnioski które zostały złożone. Został ogłoszony 

przetarg na budowę hali sportowej w Zdziechowie. Jako sołtys tej wsi zarówno Radni i Wójt bardzo 

mocno przyczyniają się do tego, aby polepszyć warunki dzieci i młodzieży z tego terenu. Inwestycja 

będzie służyła wielu wsiom, przedszkole które będzie niebawem otwarte będzie atrakcyjne, nowoczesne. 

Opinia komisji Budżetowo-gospodarczej o projekcie budżetu na 2017r.jest pozytywna. 

 

Przewodniczący komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – na dzisiejszej sesji miał być obecny na sesji 

przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym p. Zych który razem z Radą 

Rodziców uczestniczył w posiedzeniu Rady Gminy we wrześniu br. W czerwcu złożono wniosek  Rady 

Rodziców łącznie z podpisami ponad 500 osób z terenu działania szkoły, czyli 10 sołectw. Wniosek 

dotyczył inwestycji budowy samodzielnego przedszkola przy budynku szkoły, aby można w roku 2017 

spełnić ustawowe wymagania ustawy o zapewnieniu miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom w 

wieku od 3 lat. Rada Rodziców otrzymała na piśmie odpowiedź od Wójta że zabezpieczy w budżecie na 

2017r. środki na opracowanie dokumentacji ok.20-30 tys. zł.  

Jak to jest że Wójt tych środków nie znalazł w budżecie. 

Dalej radny Marian Kaźmierczak powiedział, że komisja nie wypracowała jednolitej opinii o projekcie 

budżetu zdanie odrębne chcą zgłosić radni Brykczyńska i Nawrocki. Pozostali członkowie komisji będą 

głosować za budżetem. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski – komisja w pełni popiera budżet na rok 2017 ale 

są pewne wskazania które nie będą zawarte w opinii tego budżetu tylko na przyszłość. 

Dotyczy to zwiększenia środków na budowę i remonty dróg oraz na kanalizację. Podziękował wszystkim 

radnym, Wójtowi, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz która zadbała również o wyposażenie świetlicy w 

Mnichowie która jest już ukończona. Wszystkim, którzy to popierali serdecznie dziękuję. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – cieszy się, że w budżecie pojawiło się dużo pieniędzy które gmina może 

pozyskać z zewnątrz tj. na budowę kompleksu w Zdziechowie, na kanalizację na ścieżki rowerowe radny 

docenia ten kierunek. Jest duża szansa na podatek od osób fizycznych ten podatek rośnie bardzo szybko 

na rok 2017 zaplanowane jest prawie 10 mln. zł.dla gminy. To są pieniądze z naszych PIT-ów.   

Radny nie widzi przeniesienia na inwestycje na terenie wsi, gdzie są osiedla. Nie ma dróg, kanalizacji. 

Nie jest przeciwny budowie kompleksu w Zdziechowie, ale Radny jest przerażony skalą pieniędzy jaka 

odpłynie w kilku latach z budżetu i będzie skierowana tylko na Zdziechowę. Gmina będzie płaciła potężne  

odsetki 4,5 mln.zl w 2020/2021roku. Radny ma nadzieję że będzie już inny wójt   

Problem spadnie na nowego już Wójta i nową Radę w kadencji następnej, która zmieni oblicze tej gminy. 

Będą musieli się dużo napracować, aby doprowadzić do porządku gospodarskiego.  
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Radny uważa, że inwestycję w Zdziechowie można było budować etapami. Radny zapytał Wójta, co zrobi 

z pałacem w którym obecnie jest szkoła w Zdziechowie po przeprowadzce do nowego obiektu szkoły.  

 

Radna Maria Brykczyńska – wracając do projektu budżetu i do WPF przeraża radną możliwość pożyczki 

w wysokości 20 mln. i spłaty 4.5mln.zł.odsetek. 

Radna widzi nieścisłości w WPF jest napisane że w poszczególnych latach nie może być mniej niż 7% na 

wydatki majątkowe, a w 2020r. wynika że jest to tylko 4%.   

Ponadto nie ma spójności w  planowaniu wydatków gminy z dokumentami strategicznymi chodzi o 

Strategię Rozwoju Gminy i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W Strategii jest napisane o kanalizacji 

większość wsi do 2010roku były skanalizowane a u nas nie ma nic. Podobnie jest z PGN, chodzi o drogę 

z Wierzbiczan do Szczytnik Duchownych planowana jest jako inwestycja krótkoterminowa. 

W budżecie i w WPF o tym nie ma mowy. Nie ma pieniędzy na działalność organizacji pozarządowych 

Radna uważa że powinny się w tym budżecie znaleźć. Radna nie ma nic przeciwko przedszkolu w 

Zdziechowie ale nie musi być aż tak „wypasione” bo za te pieniądze można by było wybudować dwa 

przedszkola w różnych miejscach gminy. Rozmawiała z niektórymi radnymi z poprzedniej rady i mówili, 

że nie widzieli projektu tego przedszkola. Czyli Rada podejmowała uchwałę nie widząc planu. Podobnie  

było z podjęciem uchwały nie znając PGN-u. 

 

Wójt – odpowiadając Radnemu Marianowi Kaźmierczakowi – w sprawie przedszkola w Jankowie 

Dolnym  wykonanie dokumentacji powoduje konsekwencje tego typu, że trzeba ją zrealizować. 

Nie można podejmować zadań które w jednym momencie mają być wykonane ponieważ jak wszyscy 

zaakceptowali budowę w Zdziechowie to trzeba ją zakończyć i dopiero wtedy przystąpimy do dalszych 

inwestycji m.in. do budowy przedszkola w Jankowie Dolnym, gdzie aż nie jest tak źle.  

Od przyszłego roku szkolnego jednego oddziału gimnazjum nie będzie i będzie jedna wolna sala. 

Nie mówię, że nie jest potrzebne przedszkole ale sytuacja nie jest katastrofalna że musimy zostawić 

wszystko i jechać do Jankowa Dolnego budować przedszkole. Jeżeli będzie sytuacja demograficzna tego 

wymagała to na pewno   przystąpimy i to przedszkole będziemy realizować.  

Ponadto było zebranie wiejskie we wrześniu br. w sprawie funduszu sołeckiego i ani jednego zdania nie 

było o przedszkolu. Obecnych było dużo mieszkańców. Gdyby było tak źle to na sali by wrzało.  

Wójt – sprawa kanalizacji gmina jest w specyficznej sytuacji ale to, co jest możliwe jest robione. W 

pewnych miejscowościach dopiero wtedy będzie podjęty temat kanalizacji jak miasto wyprowadzi 

koletkory do granic miasta i gmina będzie mogła podłączyć się do tych kolektorów.Gdyby miasto nie 

realizowało swojego zadania jeśli chodzi o kanalizację to trzeba by wybudować przynajmniej trzy 

oczyszczalnie ścieków. Byłaby to rozrzutność ponieważ w sytuacji kiedy będzie możliwość za 2-3 lata 

podłączenia się do miasta to do jednego kolektora który będzie wyprowadzony od strony Winiar będzie 

można podłączyć 6 wsi i północną część gminy będzie można podłączyć do oczyszczalni miejskiej. 

Jeśli chodzi o Osiniec, Szczytniki Duchowne i Wolę Skorzęcką trzeba będzie budować oczyszczalnię, 

zabiegam o teren z Agencji Nieruchomości Rolnych, oczyszczalnia będzie mogła być wybudowana na 

gruncie  z Agencji który znajduje się na terenie Woli  Skorzęckiej. Obecnie wydzierżawiony jest do roku 

2019 po tym terminie będzie można rozmawiać. Na dzień dzisiejszy jest przyrzeczenie, że Agencja 

przychyli się  do naszego wniosku ale zobaczymy co będzie za dwa lata kiedy skończy się umowa 

dzierżawy. 

Pozostaje wieś Piekary, gdzie nie można ich podłączyć nigdzie ponieważ kanalizacja jest wyprowadzona 

do sklepów MTD i jeszcze 1,5 km. Obora, Braciszewo jest wykonywana dokumentacja i będzie można 

podłączać do Strychowa. Jest problem ponieważ jest wniosek w dyrekcji  dróg wojewódzkich będzie 

trzeba przejść przez drogę wojewódzką i nie bardzo zarząd Dróg Wojewódzkich wyraża na to zgodę, innej 

możliwości przedostania się do Strychowa nie ma. Wieś Obora będzie przeprowadzona wzdłuż drogi z 

Braciszewa do Obory. 

 

Radna Agata Górna zapytała, czy zgodnie z jej wnioskiem na sesji w lutym 2017r. będzie obecny 

przedstawiciel oczyszczalni? 

Wójt – zaprosimy pana Prezesa są jeszcze dwa miesiące czasu.   
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Radny Mariusz Nawrocki – chodzi o nie przyłączanie mieszkańców Jankówka i Wełnicy do oczyszczalni, 

sąsiedzi radnego musieli się podłączać na własny koszt, natomiast w Jankówku jest grupa mieszkańców, 

gdzie sieć przebiega niedaleko ich domów a posiadają. szamba. 

 

Wójt – kolektor jest przeprowadzony przez wszystkie miejscowości, gdzie jest wybudowana kanalizacja 

i dalsza część inwestycji należy teraz do mieszkańców. 

 

Wójt- jeśli chodzi o odsetki za Zdziechowę jeśli otrzymamy dofinansowanie to automatycznie zmieni się 

wysokość obciążeń i takich odsetek tj.4mln.nie ma. Nie wiem, jak radny Nawrocki to wyliczył to jest 

bzdura. 

Dane są do kwot które gmina musiała przedstawić bez dofinansowania, są złożone wnioski, kwoty się 

zmienią, budżet się zamknie i po dofinansowaniu w trakcie realizacji zadania wszystko się zmieni. 

Jeśli otrzymamy dofinansowanie to 80% kwot powinno być mniej.   

 

Pewne inwestycje które są przyjęte do budżetu ,a nie będzie dofinansowania nie będą realizowane. 

Wójt- jeśli chodzi o pałac w Zdziechowie na dzisiaj nie ma pomysłu to przyjdzie później jak będzie 

przeprowadzka do nowej szkoły. Większą wartość ma teren a nie sam obiekt ponieważ jest wybudowany 

w XIX wieku. Dlatego przystąpiliśmy do nowego zadania bo za rok lub dwa inspektor nadzoru 

budowlanego by powiedział, że trzeba budynek  zamknąć  ze względów bezpieczeństwa.  

Dlatego to nie jest tak że ktoś wymyślił, aby budować Zespół Szkolno Gimnazjalny w Zdziechowie  

właśnie dlatego, że istnieje niebezpieczeństwo tego typu że ten obiekt za parę lat może być 

niedopuszczony do użytku. Jest pod nadzorem konserwatora zabytków i nie ma możliwości, aby go 

zmienić. 

Skarbnik - do WPF przyjmuje się określone założenie licząc je przez następne lata przyjmuje się procent 

wzrostu. W roku 2016 kredyt w tym budżecie jest założony w wysokości 6 mln.zl. 

Ten kredyt nie zostanie już wzięty, ale zmienimy go dopiero po zamknięciu roku. Ta kwota zejdzie z 

ogólnej kwoty zadłużenia. Z jednej strony wyższa kwota zadłużenia jest dla gminy korzystniejsza z tego 

względu, że to jest opiniowane przez RIO i jeśli zostało to zaopiniowano pozytywnie wobec tego jeśli 

weźmiemy mniej to wiadomo, że za każdym razem gdy gmina chce zaciągnąć kredyt to występuje do RIO 

o zaopiniowanie tego kredytu. Nie wiadomo jakie będą podatki w następnych kadencjach więc 

przywiązywanie się do pewnych kwot nie jest prawidłowym spojrzeniem. Nie wiadomo co będzie w roku 

2024 aby przyjąć założenia inwestycji jest wymóg, aby zamknąć do planu przyjęte kredyty do ostatniego 

roku spłaty. Czy gmina zaciągnie te kredyty, czy nie to jest inna sytuacja. To powstanie w momencie 

kiedy będą znane założenia. Jeżeli okaże się że sytuacja tak dobra i będzie gminę stać, aby budżet  

zamknąć bez niedoborów, jeżeli podatki wzrosną a koszty inwestycji i zadań bieżących spadną to budżet 

będzie zrównoważony i nie będzie problemu z kredytem. Ale tego na dzisiaj nikt nie jest pewien. 

Opieramy się na tym, co jest nam znane na ten moment. 

           

Przewodniczący Komisji Oświaty – nie śmiem twierdzić że Wójt celowo wprowadził radę w błąd. 

Zakładam że jeżeli wójt dał odpowiedź Radzie Rodziców, że zabezpieczy środki na projekt przedszkola 

to wiedział, że za tym idzie etap drugi. Gdy rada głosowała koncepcję i przystąpienie do inwestycji w 

Zdziechowie nie było mowy o tym, że będzie robiona tzw.zbitka. Do tej pory było robione tak, że najpierw 

robimy jedno  następnie drugie. Zatem najpierw przedszkole w Zdziechowie, sala następnie szkoła Być 

może konieczne będą drobne zmiany. Na to była zgoda. Dzisiaj podejście jest takie że ma być to zrobione 

do końca kadencji to radny boi się o to, czy pewne rzeczy będą zrobione. Rada sołecka w Mnichowie 

przekazała pieniądze na projekt świetlicy w Mnichowie dalej miały być fundusze zewnętrzne. Funduszy 

nie było a inwestycja jest zakończona. Gdyby gmina nie poszła tak szeroko  i bogato w inne inwestycje 

to byłyby środki na to, aby Wójt mógł dotrzymać słowa, które dał rodzicom. Radny mówi o tym, że jest 

wymóg ustawy, że od września 2017r.gmina ma obowiązek wszystkim dzieciom zapewnić miejsce w 

przedszkolu. 

 

Przewodniczący Rady -  z jednej strony jest atak na to, że jest za mało funduszy. W swoim wystąpieniu 

powiedziałem że pojawiła się szansa skorzystania z funduszy na pewne elementy należało zaplanować 

takie inwestycje, gdzie jest szansa pozyskania tych funduszy. Naborów jest mało i gmina musi wstrzelić 

się w te momenty gdzie te są nabory. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski – były dwa lub trzy spotkania rady 

w sprawie budowy kompleksu w Zdziechowie i wszyscy radni byli świadomi tego co tam będzie 

budowane, dlaczego  i jaki będzie koszt. Wstępna wycena była 58 mln.zł. Radny ma nadzieję że gmina 

otrzyma fundusze zewnętrzne. Przypomniał sytuację z budową sieci kanalizacyjnej we wsi Wełnica która 

była planowana w WPF na kilka lat a wykonano ją w jednym roku. Były zarzuty do Wójta, że jest to 

niemożliwe i budżet nie wytrzyma. Jeżeli się coś zaczyna trzeba to skończyć. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – nie widzi potrzeby budowy świetlicy w Woli Skorzęckiej skoro komisja 

oświaty objeżdża świetlice i ilość wypożyczeń jest na poziomie 4-5 w roku. Jaki jest sesn wydawania 800 

tys.zł. na świetlicę skoro tam się nic nie dzieje. Taka sama sytuacja jest ze świetlicą w Wierzbiczanach 

też się niewiele, dzieje takie informacje otrzymywała komisja oświaty. Po co niszczyć obiekt który był 

gdzie wydano duże pieniądze na adaptację na potrzeby przedszkola, gdy było budowane przedszkole w 

Szczytnikach Duchownych. Radny nie widzi gospodarności i oczekuje że wybory w 2018roku dokonają 

przełomu. 

 

Radna Agata Górna – nie jest przeciwnikiem świetlic przychyla się do przedmówcy, aby nie budować 4 

świetlic w kadencji, ale jedną. Świetlice sprzyjają mieszkańcom, ale chodniki, drogi sprzyjają większej 

ilości mieszkańców. Radna uważa że w budżecie ten kierunek powinien być bardziej zapisany niż 

świetlice. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – wolą mieszkańców jest również budowanie chodników i dróg. 

Na budowę świetlicy w Mnichowie z funduszów sołeckich była finansowana dokumentacja. 

Wójt kwestionował 500 podpisów w Jankowie Dolnym, a na zebraniu wiejskim w Mnichowie ile osób 

było za budową świetlicy? 

 

Radny Wojciech Wilkosz – chciał skomentować wypowiedź Radnego Nawrockiego  ponieważ on już robi 

kampanię wyborczą, już odwołuje Wójta i Radę. O szkołę w Zdziechowie mieszkańcy walczą już 4  

kadencje. Wiadomo jak wygląda stan techniczny szkoły w Zdziechowie, a jak innych szkół, brak jest sali 

gimnastycznej. Świetlice mają służyć  mieszkańcom po to są budowane.  

Radny Nawrocki widzi tylko inwestycje na swoim terenie w Wełnicy. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak– nikt nie jest przeciwny inwestycji w 

Zdziechowie, przyjęta była zasada, że robimy jeden element zaczynamy drugi. 

 

Radny Łukasz Ciesielski – chodzi o dwa budynki które będą budowane w Zdziechowie w jednym roku 

teoretycznie. Zostanie to realizowane w jednym roku pod warunkiem że znajdą się na to środki 

zewnętrzne. Jest zapewnienie od władz,że budujemy tylko jeden obiekt jeżeli nie będzie środków 

zewnętrznych, lub dwa obiekty jeśli zostaną przyjęte wnioski o środki zewnętrzne. Taka sama sytuacja 

była z kanalizacją na Wełnicy, czy nie powinno się z tego skorzystać.  

 

 Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – przypomniał Radnemu Nawrockiemu że mieszkańcy wsi 

Wierzbiczany 10 osób w tym on jako sołtys złożyli się po 10 tys.zł.na buduynek gminny rozbudowę 

światlicy. Taka była decyzja wsi Wierzbiczany i podobna decyzja była we wsi Wola Skorzęcka. 

Sołtys pamięta jak dwa lata temu awanturowali się oboje radni, aby pracować w dwóch komisjach, czy 

chodziło im o dwie diety. Radny ma prawo uczestniczyć i pracować we wszystkich komisjach.   

Na zebraniu na którym obecny był Wójt i zawarł umowę z mieszkańcami, że mieszkańcy przekażą kwotę 

100 tys.zł.i zostanie to wykorzystane na rozbudowę świetlicy gminnej. Ta świetlica służy wszystkim. 

Dalej sołtys powiedział, że Radny Nawrocki liczy na to, że zmieni się Wójt, a on liczy na to, że zmieni 

się Rada. Radny Nawrocki na inwestycje w swojej wsi nie dał nic.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski – mieszkańcy Mnichowa przeznaczyli starą 

świetlicę na rzecz powiększenia szkoły. Fundusz sołecki został przeznaczony na wykonanie dokumentacji 

tak zdecydowano na zebraniu tego Radny Nawrocki nie widzi. 

 

Wójt – Radny Nawrocki jest przeciwnikiem budowy świetlic, co nie znaczy, że one nie będą realizowane. 

Jest taka wola mieszkańców którzy płacą podatki, każda miejscowość swoje potrzeby chce realizować. 

Drogi i chodniki są też potrzebne ale te zadania są co roku realizowane np.w Szczytnikach Duchownych, 

Pyszczynie,  Pyszczynku, Zdziechowie, Modliszewku. Nie przy każdej drodze jest możliwość budowy 

chodnika m.in. z braku powierzchni. Wójt zwracając się do Radnego Nawrockiego powiedział, aby się 

nie martwił o rok 2018 bo sam radny Wójta nie będzie wybierał przyjdzie czas to mieszkańcy zagłosują i 

decyzja będzie mieszkańców a nie radnego.   

 

Radny Mariusz Nawrocki przeprosił Radnego Wilkosza i sołtysa Słomczewskiego jego działanie było 

celowe, aby sprowokować do dyskusji. Zapytał Wójta o zadania majątkowe w budżecie na rok 2017  ujęte 

zapisana jest pozycja utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy na Piekarach kwota 0.5 mln.zł. 

dlaczego taka lokalizacja, a nie np. na Osińcu. 

Wójt – aby zakończyć ten obiekt jest możliwość pozyskania pieniędzy i dlatego jeśli je pozyskamy to na 

pewno to będziemy realizować. 

 

Radna Maria Brykczyńska -  odpowiadając sołtysowi wsi Wierzbiczany trzeba wiedzieć o czym się mówi. 

Jeśli chodzi o pracę w dwóch komisjach to wcale nie oznacza, że są dwie diety tylko jest stała dieta nie o 

to chodzi. Radna będzie wnioskowała znowu o to,aby zająć się Statutem Gminy bo jest przestarzały 

minęły dwa lata i czas się nim zająć.  

 

Przewodniczący Rady – miło ze strony Radnego Nawrockiego, że przeprosił pewne osoby. Nie będzie 

więcej razy tolerował takiego zachowania. Radny Nawrocki zdyskredytował Regionalną Izbę 

Obrachunkową używając pewnych słów, nie powinno to mieć miejsca. RIO powołana jest ustawą do 

opiniowania projektu uchwały budżetowej i WPF i opinii o sfinansowaniu deficytu. Dalej Przewodniczący 

Rady powiedział że żadna inwestycja, która jest realizowana w gminie się nie wróci i nie jest inwestycją 

dochodową. 

To są inwestycje które poprawiają warunki życia mieszkańców i bezpieczeństwa.  

Więcej pytań do projektu budżetu nie było. 

        
Ad.10 - Podjęcie następujących  uchwał: 

  - uchwała Nr XXIX/204/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Skarbnik powiedziała, że zwiększa się dochody budżetu po stronie dochodów i wydatków o tą samą 

kwotę czyli 79.000,00 zł.. Dochody – podnosimy z tytułu podatku od czynności cywilno -prawnych  

przekazywanych przez Urząd Skarbowy tj.73.500,00 zł., podatek od nieruchomości osoby prawne 

60.000,00 zł., podatek od czynności cywilno- prawnych osoby fizyczne 40.000,00 zł. 

Zmniejszamy o 100.000,00 zł plan podatku rolnego od osób fizycznych ponieważ już go nie osiągniemy.  

Po zmianie dochody łącznie wynoszą 47.721.876,30 zł  

Te środki głównie przeznaczone są  po stronie wydatków na utrzymanie dróg i na wywóz śmieci. 

Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 52.777.972,30 zł.  

Z uwagi na to że przez cały grudzień do dnia dzisiejszego prowadzone są prace na drogach gminnych 

m.in. nawożony jest gruz i kamień  oraz cały czas napływające wnioski mieszkańców dotyczące poprawy 

jakości dróg konieczne jest zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie i remonty dróg.     

Ponadto wprowadzona jeszcze dodatkowa kwota 160 tys.zł.na opłacenie  faktur za wywóz odpadów które 

wpłyną albo jutro, albo w styczniu 2017r. 

Zmienione zostały wydatki na zadania zlecone ponieważ do jutra jest termin rozliczenia się z Urzędem 

Wojewódzkim z dotacji.  

Pytań nie było.  
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Glosowanie uchwały: za było 15 głosów.   

- uchwała Nr XXIX/205/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 

2016r. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXIX206/2016 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gniezno 

na rok 2017. 

Przewodniczący Rady poinformował o Uchwale RIO w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  Gminy Gniezno z dnia 7 grudnia 2016r. która jest pozytywna. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o uchwale Składu  Orzekającego RIO w sprawie 

wyrażenia  opinii o możliwości  sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno – opinia jest pozytywna.  

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, wstrzymujące 3, przeciw 0. 

- uchwała Nr XXIX/207/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.  

Przewodniczący Rady zapoznał Radę Uchwałą  RIO o projekcie budżetu na 2017rok – opinia jest 

pozytywna. 

Głosowanie uchwały: za było 12 głosów, 3 głosy wstrzymujące. 

- uchwała Nr XXIX/208/2016 - programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

Pani Sekretarz  – kolejna wieś wyraziła chęć przystąpienia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi tym 

razem jest to Jankowo Dolne stąd ta uchwała. 

Radny Łukasz Ciesielski – odbyło się zebranie wiejskie w Jankowie Dolnym zapytał ilu mieszkańców 

było za przystąpieniem do programu? 

Sołtys wsi Jankowo Dolne Lech Tubacki – obecnych na zebraniu było 16-18 osób.   

Glosowanie uchwały: za 15 głosów. 

- uchwała Nr XXIX/209/2016 w sprawie przyjęcia sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lubochnia i Kalina  

w Gminie Gniezno 

Pani Sekretarz uzasadniła podjęcie uchwały – już wcześniej dwie wsie przystąpiły do Planu Odnowy 

miejscowości i kolejnym etapem tych wsi które chcą uczestniczyć w tym programie jest opracowanie 

strategii rozwoju tych miejscowości. Przy składaniu wniosków są dodatkowe punkty jeżeli dana wieś 

posiada taką strategię. Szczegółowa informacja jest na stronie internetowej urzędu. Każda wieś ma inne 

potrzeby, inną liczbę mieszkańców, inne zasoby naturalne, możliwości rozwoju to właśnie określa 

Strategia. Zawarte są zadania które wieś chciałaby zrobić jak najszybciej i co planuje w dalszych latach.  

Jak mieszkańcy widzą możliwość rozwoju wsi  

Radna Maria Brykczyńska – tak jak mówiła już wcześniej jeśli jakieś inne sołectwo chciałoby przystąpić 

do Programu odnowa Wsi to służy pomocą. 

Glosowanie uchwały: za 15 głosów.  

Ad.10.11 i 12 

Sołtys Strzyżewa Smykowego Grzegorz Klat – zapytał Wójta co dalej z budynkiem po szkole w tej wsi. 

 

Wójt – budynek obecnie nie jest użytkowany, gmina chciała go sprzedać  było ogłoszenie, ale nie ma 

zainteresowania. Będzie służył jako zabezpieczenie bo są klasy, jest wyposażenie, wystarczy podłączyć gaz 

i może służyć jako obiekt przedszkolny jeżeli będzie za mało miejsc w Jankowie Dolnym.  

  

Radna Maria Brykczyńska – zgłosiła wniosek o powołanie komisji statutowej na przyszły rok, aby zająć się 

Statutem Gminy Gniezno. Czy Wójt podjął działania w związku z realizacją programu „Piecyk” z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wnioskowała aby zaprosić pracownika Funduszu, w celu 

przedstawienia radnym i sołtysom projektu, lub zrobić spotkanie z mieszkańcami.  
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Wójt – możemy zaprosić.   

 

Radny Bolesław Dziel – kiedy mieszkańcy będą mogli podłączyć się do sieci gazowej. 

Wójt gazyfikacja jest zakończona pozostałe sprawy należą do gazowni która musi odpowietrzyć i 

zagazować instalację. Inwestycja jest zakończona. Procedury w gazowni trwają do pół roku.  

 

Ad.14 

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

Gniezno. Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

Dalej poprosił o przerwę 15 minutową i aby uczestnicy wrócili na salę. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 -15.20  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


