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Protokół Nr XXXIII /2017 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 27 lutego 2017r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XXXIII 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, wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego Jerzego 

Berlika, dyrektora Jarosława Wietrzyńskiego, dyrektor Instytucji Kultury Panią Mirosławę Bakalarz, 

przedstawicielkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kingę 

Świtalską, 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 XXXIII sesji Rady Gminy 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

6/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

7/. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI i XXXII sesji. 

8/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

b/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Kalina dz.nr.63,64,68,70 

c/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Osiniec dz.nr 122,123,124 

d/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi 

Pyszczyn, 

e/.powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie 

realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie 

Gminy Gniezno w roku 2017.  

f/.określenia kryteriów  i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rektutacyjnego  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno 

g/. określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryteriów, które są brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym przeprowadzanym dla klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej 

przez Gminę Gniezno. 

            9/. Informacja przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki      

     Wodnej w Poznaniu dotycząca Programu „Termomedernizacji budynków oraz wymiany       
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      kotłów”. 

           10/. Informacja w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej.  

           11/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

           12/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

           13/. Wolne wnioski i informacje. 

           14/. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy. 

Ad.3 

 Wniosków do porządku obrad nie było. 

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

będą prawomocne.Radny Łukasz Ciesielski informował,że się spóźni. 

 

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 głosów.  

 

Ad. 5 

   
W ostatnim czasie zakończono budowę świetlicy i remizy we wsi Mnichowo. Prace wykonywała firma 

HENBUD. 

Zakończono również rozbudowę świetlicy we wsi Wierzbiczany.   

 

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę sali sportowej we wsi Zdziechowa. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma HENBUD która obecnie wykonuje przedszkole w Zdziechowie.  

 

W miesiącu marcu br.ogłoszony zostanie przetarg na budowę oświetlenia dróg gminnych. 

Trwają prace projektowe na przebudowę dróg gminnych.   

 

Pozytywną ocenę formalną przeszedł wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej we wsi Jankowo Dolne. 

 

W trakcie prowadzone są prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg 

gminnych oraz równane są drogi gruntowe. 

Po ostatnich roztopach na osiedlach, gdzie drogi nie są utwardzone są w złym stanie,ale za kilka dni jak 

pogoda pozwoli będzie można rozpocząć prace równiarką i utwardzać kamieniem i tłuczniem te drogi. 

Pytań do informacji Wójta nie było. 

 

Ad. 6 

 

Rada obradowała na sesji nadzwyczajnej w dniu 27 stycznia br. na których podjęto  uchwały dotyczące 

nadania nazwy ulic we wsi Jankowo Dolne, Lubochnia i Piekary, oraz uchwały dotyczące oświaty po 

wprowadzeniu nowej ustawy. 

W dniu 02 i 08 lutego br. odbyły się sesje nadzwyczajne Rady na których podjęto  dwie uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. które dotyczyły udzielenia pomocy mieszkańcom 

poszkodowanym w pożarze domu w Jankowie Dolnym i mieszkania w Zdziechowie. 
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 Przed dzisiejszą sesją odbyły się posiedzenia wszystkich komisji na których omawiano projekty uchwał 

oraz sprawy bieżące. 

W posiedzeniach uczestniczyli i uchwały uzasadniali: Wójt Gminy, pani skarbnik, dyrektor Gminnego 

Centrum Usług Wspólnych Jarosław Wietrzyński oraz Marek Józefów. 

Dzisiaj wpłynęła od Wielkopolskiego Kuratora  Oświaty  opinia dotycząca Uchwały nr XXX/211/2016r. 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

szczegóły omówi później. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było.         

 

Ad.7 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie protokołów XXX, XXXI i XXXII. Radny Mariusz 

Nawrocki zapytał, czy Rada może głosować wszystkie protokoły razem? 

Przewodniczący Rady – można, ale jeśli Radni chcą to można głosować każdy protokół oddzielnie. 

 

Rada przyjęła jednogłośnie protokoły z  XXX, XXXI i XXXII  sesji Rady Gminy bez uwag.  

 

 Ad.8 

  
 Podjęcie następujących  uchwał: 

  Nr XXXIII/ 217/ 2017  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie./14 Radnych 

obecnych/. 

- uchwała Nr XXXIII/218/2017  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Kalina dz.nr.63,64,68,70 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań nie było.   

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, 1 głos przeciwny. 

Na salę przybył Radny Łukasz Ciesielski.  

- uchwała Nr XXXIII/219/2017  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Osiniec dz.nr 122,123,124 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań nie było.  

Głosowanie uchwały; za 14 głosów, 1 głos przeciwny.  

- uchwała  Nr XXXIII/220/2017 w sprawie w  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi 

Pyszczyn, 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, 1 głos przeciwny.  

- uchwała Nr XXXIII/221/2017  w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania 

publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym 

na terenie Gminy Gniezno w roku 2017. 

 Pracownik Rafał Skweres uzasadnił podjęcie uchwały. 

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXIII/222/2017  w sprawie określenia kryteriów  i odpowiadającej im liczbie punktów 

oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie 
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postępowania rektutacyjnego  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwala Nr XXXIII/223/2017  w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów 

oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, które są brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym przeprowadzanym dla klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gniezno. 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9 

 

Przewodniczący Rady poprosił przedstawicielkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej Panią Kingę Świtalską o informację nt.Termomodernizacji budynków oraz wymiany 

kotłów. 

Przewodniczący Rady powiedział,że termomodernizacja budynków i wymiana kotłów to nieliczne 

elementy dużego przedsięwzięcia które nazywa się Gospodarką Niskoemisyjną. W dzisiejszych czasach 

gdzie trzeba bardzo pozytywnie oddziaływać na środowisko to te elementy są bardzo istotne.   

 

Głos zabrała Pani Kinga Świtalska powitała wszystkich zebranych i podziękowała za zaproszenie i 

możliwość zaprezentowania oferty Funduszu skierowanej przede wszystkim  do osób fizycznych. 

Projekt Doradztwa Energetycznego- jest to ogólnopolski projekt  realizowany ze środków pochodzących z 

Unii Europejskiej z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pracownicy Funduszu jako 

doradcy energetyczni mają za zadanie informowanie grup odbiorców w zakresie działań związanych z 

gospodarką niskoemisyjną. 

W ramach tego projektu jest 76 doradców, w województwie wielkopolskim 7 doradców energetycznych i 

jeden koordynator który nadzoruje prace. Pani Świtalska jest doradcą na terenie Gminy Gniezno i służy 

pomocą. Odbiorcami projektu może być każdy: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, osoby 

fizyczne, szkoły, urzędy. Podstawowy cel naszego programu to,aby Polska wypełniła pakiet 

energetyczno- klimatyczny do którego zostaliśmy zobowiązani. Chcemy, aby tych inwestycji powstało jak 

najwięcej, aby jak największy był udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. 

Fundusz pomaga samorządom we wdrażaniu zaplanowanych zadań w zakresie planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Gmina Gniezno taki dokument posiada więc można realizować jak najwięcej tych 

inwestycji energetycznych. 

Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska to jest jednostka, która ma do dyspozycji środki finansowe na 

szeroko pojętą ochronę środowiska. Jeżeli by mieszkańcy chcieli pozyskać takie środki to Wojewódzki 

Fundusz takimi środkami dysponuje. Mieszkańcy mogą taką pomoc otrzymać w postaci pożyczek, dotacji  

lub dopłat do kredytów bankowych.  

Aby otrzymać ś rodki którymi Fundusz dysponuje to jest wymaganie wykazanie konkretnego efektu 

ekologicznego, chodzi o poprawę jakości środowiska, jakości  powietrza. Jeżeli będzie takie działanie to 

jak najbardziej Fundusz może te środki przekazać. Środki są przekazywane na zasadzie pożyczek na rok 

2017 są takie zasady,że oprocentowanie jest stałe i wynosi 2,8%. Fundusz może przekazać pożyczkę na 

działania związane z ochroną środowiska, ale jeśli państwo otrzymali jakieś środki z innego źródła i 

potrzebny jest wkład własny  to również Fundusz może w formie pożyczki przekazać pieniądze. 

Przyznajemy pożyczkę na 100% kwalifikowanych inwestycji ale wymagane są zabezpieczenia.  

Przekazujemy środki finansowe na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone w dniu złożenia 

wniosku. Czyli jeśli inwestycja jest już zrealizowana niestety nie ma możliwości cofnąć czasu i złożyć 

wniosku. Jeśli inwestycja jest rozpoczęta a nie została zakończona można wniosek w każdym momencie 

złożyć. 

W zależności od rodzaju beneficjenta przyznawane są różne formy umorzenia pożyczek. 

Jednostki samorządu terytorialnego to jest 15% , w sytuacji kiedy jednostka złoży wszystkie dokumenty 

przed 31 sierpnia danego roku to można zwiększyć umorzenie do 25%. Jeżeli przedsięwzięcie jest 
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realizowane na terenach obszarów krajobrazowych Natura 2000 wówczas można umorzyć pożyczkę do 

30%.  

Jest możliwość umorzenia pożyczki dla podmiotów, które nie są wyszczególnione na liście beneficjentów 

uprawnionych do pomocy finansowej, ale też na działania, które są poza listą przedsięwzięć 

priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu, przedsiębiorcy mogą skorzystać z umorzenia do 10%. 

Dotacje – najbardziej preferowana przez beneficjentów forma wsparcia. 

Przyznajemy dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne i nie inwestycyjne. 

Przedsięwzięcia nie inwestycyjne to mogą być np.związane z edukacją ekologiczną tu można otrzymać  

dotację w wysokości do 95%. 

Na przedsięwzięcia inwestycyjne przyznajemy dotacje do 50% kosztów kwalifikowanych. 

 

Programy dla osób fizycznych. 

Radni będą mogli przekazać te informacje mieszkańcom, ,aby jak najwięcej osób skorzystało z 

programów priorytetowych. 

W zakresie energetyki są trzy programy:  

- Program OZE 2017 – nabór został już zakończony w dniu 23 stycznia br. jest duże zainteresowanie tymi 

programami  i jest prawdopodobne że będą kontynuowane dalej w Wojewódzkim Funduszu zachęcamy 

do skorzystania w przyszłym roku. 

- Program Termo 2017 – w ramach tego programu jest przewidziana alokacja w wysokości 10 mln.zł. 

będą przyjmowane wnioski i umowy będą podpisywane  w tym roku, Chętni mają czas do 2020 roku, aby 

to przedsięwzięcie zrealizować i się rozliczyć z Wojewódzkim Funduszem. Program tylko dla osób 

fizycznych, w ramach tego programu planowany jest nabór na dzień 20 marca br.  

Około 13 marca powinny być dostępne wszystkie dokumenty na stronie internetowej Funduszu będzie   

ok.2 tyg.na przygotowanie dokumentów. Wnioski muszą być złożone w siedzibie Funduszu w Poznaniu. 

Wnioski i przyznawanie pożyczki będzie się odbywało na zasadzie kolejności wpłynięcia wniosku do 

siedziby Funduszu. Jest bardzo duże zainteresowanie i zachęcam do szybkiego składania wniosków.   

W ramach tego programu można wykonać wszelkiego rodzaju prace związane z termomodernizacją czyli 

ocieplić ściany, dach, podłogi przy gruncie, wymiana stolarki okiennej, drzwi, bram garażowych. Można 

wymienić źródło ciepła w budynku, czyli wymiana pieca na nowy bardziej ekologiczny i ekonomiczny. 

Jest jeszcze dodatkowy element w postaci instalacji odnawialnych źródeł energii np.panele 

fotowaltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. W ramach tego programu można również to wykonać. 

 

Program dotyczy starych budynków wybudowanych przed 1990 rokiem. W ramach tego programu można 

uzyskać pożyczkę z możliwością umorzenia do 30% oprocentowanie w wysokości 2,8%w skali roku. 

Pożyczka jest przyznawana na okres min.2 lat maksymalnie do 15 lat. Można spłacić pożyczkę wcześniej 

ale bez możliwości umorzenia. W ramach tego programu wymagany jest audyt energetyczny budynku. 

Dokument będzie określał jakie działania i jaki wskaźnik będzie potrzebny dalej będzie zaproponowany 

wstępny kosztorys. Dobrze mieć taki dokument, aby wiedzieć jak ta inwestycja będzie musiała 

przebiegać. Audyt nie jest wymagany na etapie przyjmowania wniosku dopiero na etapie podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem. Można wnioskować o 100% kosztów ponoszonych w ramach tego 

przedsięwzięcia nie trzeba mieć środków własnych na realizację zadania. Wszelkie koszty poniesione 

przed złożeniem wniosku nie mogą być traktowane jako koszty kwalifikowane.Jeżeli ktoś chciałby zacząć 

prace związane z termomodernizacją to przypominamy, aby nie płacić faktur przed dniem złożenia 

wniosku. 

 

Program Piecyk 2017 przeznaczony dla osób fizycznych. 

Jest to program realizowany również w tym roku, będą podpisywane umowy, ale chętni mają czas do 

2019r. aby rozliczyć się z Wojewódzkim Funduszem. Na dzień 15 maja br. planowany jest nabór do tego 

programu , dwa tygodnie wcześniej będą dokumenty dostępne na stronie internetowej. 

W ramach tego programu jest przygotowana alokacja w wysokości 5 mln.zł.Jest duże zainteresowanie tą 

sprawą więc prawdopodobne, że alokacje będą zwiększane jeśli będzie zgoda zarządu Funduszu. 

W ramach tego programu można wymienić stary piec na nowszy energooszczędny–

olejowy,gazowy,ogrzewanie elektryczne, piece na paliwa stałe węglowy,na ekogroszek. 

Jest zmiana w regulaminie Funduszu że może być taki piec, ale musi być zgodny z wymaganą normą    

i być piecem V klasy czyli najbardziej zautomatyzowany i niskoemisyjny. 
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Warunki dofinansowania -  również przyznawana jest pożyczka , oprocentowanie 2.8% można otrzymać 

umorzenie w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. Nie trzeba wcześniej wykładać pieniędzy 

ponieważ pożyczka jest na 100 % kosztów kwalifikowanych. Fundusz przyznaje tą pożyczkę na 

maksymalnie 15 lat. Kosztem kwalifikowanym może być też koszt przyłączenia do sieci gazowej. 

O to wszystko, co musi być sfinansowane w ramach tej inwestycji mogą zainteresowani wnioskować do 

Wojewódzkiego Funduszu. Jeżeli jest likwidowany stary piec na paliwo stałe wymagane jest 

przedstawienie  dokumentu przejęcia z punktu złomu lub z firmy zajmującą się unieszkodliwianem 

odpadów. Wymagane są dwa zabezpieczenia tej pożyczki  weksel in blanco, ale  są głosy ze strony 

zarządu że Fundusz zrezygnuje z drugiego zabezpieczenia dla osób fizycznych ponieważ jest to 

czasochłonne i kosztowne. 

Dokumenty i terminy składania wniosków są dostępne na stronie internetowej w aktualnościach. 

 

Następnie p.Kinga Świtalska wspomniała o nowym programie związanym z energooszczędnym 

oświetleniem nabór już trwa wnioski są przyjmowane do 30 czerwca br. Idea jest taka, aby wymieniać 

zewnętrzne oświatlenie uliczne,drogowe, oświetlenia placów, parkingów. Jest przygotowana alokacja w 

wysokości 80 mln.zl. Program jest dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego ale nie tylko.  

Z tego programu mogą też skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.  

W ramach tego programu przyznajemy pożyczkę z możliwością umorzenia do 40 %.  

Fundusz przeprowadził rozmowy ze spółkami oświetleniowymi  ponieważ  100 % oświetlenia należy do 

tych spółek,ale spółki mogą wydzierżawić tą część związaną ze źródłem światła i oprawą, gmina może 

realizować takie działanie na swoim terenie. 

    

Jeszcze  są dwa programy dla osób fizycznych nie bezpośrednio przez Fundusz ale przez banki z którymi 

Fundusz bezpośrednio współpracuje to Bank Ochrony Środowiska i Spółdzielczą Grupę Bankowa. 

W ramach tych przedsięwzięć Fundusz przekazuje bankom pieniądze a banki mogą w formie dopłat do 

kredytów te pieniądze swoim klientom przekazywać. Mogą to być przedsięwzięcia  związane z ochroną 

środowiska , wymiana źródła ciepła, instalacje odnawialnych źródeł energii. W ramach tych programów 

można otrzymać dopłatę w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, ale nie więcej 

niż 8 tys.na jedno przedsięwzięcie. Jest to pomoc na inwestycje prośrodowiskowe. 

 

Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielce WFOŚiGW p.Kindze Świtalskiej za informacje. 

Następnie Przewodniczący Rady podał przykład: jeśli wymienił piec gazowy i podpisał mowę na 10 tys.zł  

na 5 lat, po 3 latach ma spłacone 60% i pozostałe 40% ma umorzone? 

 

Pani Kinga Świtalska odpowiedziała,że tak. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski proponuje aby w ramach tych programów wykonać 

przyłącza gazowe do mieszkańców i 60% przez 3 lata gmina będzie spłacać i 40% Fundusz umorzy 

Mieszkańcy tam, gdzie jest sieć gazowa nie mają przyłączy.Inicjatorem mogłaby być gmina, i dał to do 

przemyślenia radnym i Wójtowi. 

 

Pani Kinga Świtalska – powiedziała, że  gmina nie może z tego skorzystać ponieważ te programy 

przeznaczone są do osób fizycznych. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – czy jest możliwość otrzymania skryptu drogą meilową, aby wysłać do Rady 

Gminy. 

Pani Kinga Świtalska – dobrze by było, aby gmina zamieściła informację na stronie internetowej, ale 

prześle materiały. 

 

Radna Maria Brykczyńska –czy  program Piecyk to” kto pierwszy ten lepszy „ 

Pani Kinga Świtalska  odpowiedziała,że tak. 
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Ad.10 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że na sesji w styczniu br. informował o Ochronie Powietrza dla Strefy 

Wielkopolskiej . Do Rady Gminy wpłynęło pismo od członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

p.Marzeny Wodzińskiej która prosiła, aby ten problem rozszerzyć.  

Przewodniczący Rady poprosił pracownika urzędu Pana Rafała Skweres o przedstawienie informacji w 

sprawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej. 

 

Pan Rafał Skweres – powrócił do poprzedniego tematu i poinformował, że materiały dotyczące 

programów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wydrukował ze strony internetowej 

Funduszu i od miesiąca te informacje udostępnia zainteresowanym mieszkańcom. 

Program Ochrony Powietrza – projekt programu został zlecony przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. Sejmik Województwa Wielkopolskiego ma przygotowany projekt uchwały który został 

wysłany do wszystkich samorządów opiniujących. Projekt programu został opracowany przez Firmę 

Atmoterm SA. opiewa na 270 stron. Program nie dotyczy miast Poznań i Kalisz. 

 Na terenie całego kraju występują przekroczenia stężenia pyłów, ale nie występują cały czas.  

Największe stężenie pyłów występuje w okresie od września do marca, głównym źródłem są czynniki 

naturalne, jak też antropogeniczne./transport samochodowy niska emisja,czyli spalanie paliw piece/. 

Program jest dokumentem wskazującym działania które mogą się przyczynić do ograniczenia tego 

stężenia do poziomu dopuszczalnego, a później do poziomu docelowego. 

 

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego jest jedna stacja która  mierzy stężenie pyłu na terenie Miasta Gniezna 

przy ul. Paczkowskiego. Program ten wskazuje działania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 

na terenie wielkopolski, harmonogram działań,koszt działań, które mają się przyczynić do tego, aby 

stężenie tych pyłów   było na poziomie dopuszczalnym. Jeśli tak nie będzie wówczas grożą duże sankcje. 

Wszystkie szczeble jednostek samorządowych mają przedstawiony harmonogram prac, zarząd 

województwa ma te prace koordynować. Do głównych zadań gmin należy, aby mieszkańcy  wymieniali 

piece głównie węglowe na gazowe,olejowe, kontrolowanie gospodarstw. 

 

Gmina zaopiniowała pozytywnie projekt programu  ochrony powietrza, wskazano uwagi, aby 

zaangażowanie było centralne ponieważ jednostki samorządu bez wsparcia krajowego z tym problemem 

sobie nie poradzą. Gmina wskazała również na to,aby było więcej stacji automatycznych.Na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego jest jedna stacja manualna. W programie jest wskazane,aby informować 

mieszkańców jeśli to 24-godzinne stężenie pyłów będzie przekroczone, ale skąd samorządy mają wiedzieć 

jakie jest 24 godzinne skoro odczyt jest co 2 tygodnie w stacji na ul.Paczkowskiego. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – te odczyty są niemiarodajne ponieważ są w centrum miasta w znacznej 

odległości od granicy z gminą. 

 

W programie jest informacja, że Gmina Gniezno zanieczyszczenie i pył które się pojawia jest napływowy 

z miasta Gniezna.    

 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Rafałowi Skweresowi za przedstawioną informację. 

Dalej Przewodniczący Rady powiedział, że jest to problem bardzo złożony. Początek wystąpienia, gdzie 

Pan Skweres powiedział, że w Programie Ochrony Powietrza nie są ujęte miasta Poznań i Kalisz świadczy 

o tym,że tam ze względu na koncentrację chodzi o ilość mieszkańców jest  to inny problem. Na terenach 

wiejskich w powiecie gnieźnieńskim też problem jest mniejszy. Miasto ma odziaływanie zdecydowanie 

większe. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska z racji poruszania się pojazdami to oddziaływują 

wszyscy bo każdy porusza się na co dzień taką komunikacją. Chodziło o sygnał,że taki problem istnieje o 

tym zaczyna się mówić szczególnie w tych miejscach, gdzie ta koncentracja jest zdecydowanie wyższa.  

Jeśli będzie potrzeba i konieczność szerszego porozmawiania to można rozmawiać z Urzędem 

Marszałkowskim.     
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Radny Marian Kaźmierczak – zauważył, że nie bardzo dotyczy to gminy Gniezno z tego względu że ten 

program nie uwzględnia gminy i mamy napływowe pyły, ale podstawową rzeczą  powinny być działania 

edukacyjne,aby mieszkańcy mieli świadomość tego, że piec nie służy do palenia śmieciami. 

Trzeba wycofać ze sprzedaży wszelkiego rodzaju śmieciopalne  kotły i  miał węglowy.  

   

Ad. 11 i ad.12 

 

Radny Marian Kaźmierczak z informacji od dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym wynika,że 

występował do urzędu gminy w sprawie przekazania gruntu za ogrodzeniem szkoły na parking. 

Wójt – wniosek został złożony w ubiegłym roku teren jest obsiany,czyli po żniwach. 

 
Radna Maria Brykczyńska  ponowiła sprawę remontu drogi z Wierzbiczan do Szczytnik Duchownych, która jest w 

bardzo złym stanie. Mieszkańcy wsi Wierzbiczany są zaniepokojeni stanem nawierzchni i bezpieczeństwem dzieci 

które dojeżdżają do szkoły. Radna przeczytała wniosek i złożyła go na ręce Wójta, mieszkańcy przyjdą na sesję w 

tej sprawie. W planie gospodarki niskoemisyjnej  ta droga jest umieszczona w inwestycjach krótkoterminowych 

Następnie Radna pokazała zdjęcia które sama wykonała jadąc tą drogą. 

Radna M.Brykczyńska – w sprawie powyższej drogi powiedziała, że społeczność lokalna jest zdeterminowana i 

przyjdzie na sesję. Mieszkańcy boją się o swoje dzieci. 

 

Radna przeczytała drugi wniosek mieszkańców wsi Wierzbiczany o ograniczenie prędkości na os.Wakacyjnym  

droga osiedlowa. 

 

Wójt – wszystkie drogi po okresie zimy i te drogi, które były budowane 20 lat temu są w przybliżonym stanie, 

wszystkie wymagają restauracji. Gmina stara się sukcesywnie co roku poprawić warunki jazdy mieszkańcom.   

W tym roku na 1 maja ma być uruchomiona droga S-5 . Drogi na terenie Zdziechowy,Pyszczyna, Krzyszczewa w 

stronę Gniezna są bardzo zniszczone. Firmy nie podpisywały z gminą porozumienia, gdyż twierdziły że nie będą 

jeździły tymi drogami, gmina zgłaszała policji, ale to nie skutkowało. Wydatki na drogi są bardzo duże. 

 

Radna M. Brykczyńska  powiedziała, że dlatego dobrze by było, aby powstał plan gospodarczy remontu dróg. 

Wtedy sukcesywnie te drogi byłyby robione. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski powiedział, że popiera Radną M.Brykczyńska w sprawie 

konieczności remontu drogi z Wierzbiczan do Szczytnik Duchownych. Tą drogą przez Wierzbiczany jeżdżą 

samochody ciężarowe typu śmieciarki w kierunku wysypiska w Lulkowie wcześnie rano i w nocy. Tej drogi nie da 

się wyremontować. W ubiegłym roku ta droga wiosną była remontowana za 140 tys.zł.i po pół roku jest znowu 

zniszczona. Kierowcy autobusów nie chcą jeździć tą drogą stwarza to niebezpieczeństwo. 

Zamiast budować drogę rowerową lepiej wybudować nową drogę po której będą mogli poruszać się także 

rowerzyści. 

Dalej sołtys w imieniu mieszkańców podziękował Wójtowi za dotrzymanie słowa w sprawie remontu świetlicy w 

Wierzbiczanach. Firma która wykonywała prace zrobiła to wzorowo w ciągu 2.5 miesiąca. 

Następnie sołtys powiedział, że  gmina dopłacała do sieci gazowej, ale postawienie szafki przed posesją to jest 

zadanie gazowni. Przyłącza mieszkańcy by zrobili, ale dlaczego trzeba płacić za szafkę i później za gaz. Poprosił, 

aby Wójt apelował do gazowni w powyższej sprawie. Można by postarać się o środki z Unii Europejskiej ponieważ 

to jest istotne poprawienie środowiska. 

 

Wójt powiedział, że  będzie apelował. 

 

Radna M.Brykczyńska - drogi rowerowe to nie są pieniądze z gminy tylko  fundusze unijne i te środki by przepadły 

więc dobrze, że ta droga rowerowa powstaje.  

 

Radny Marian Kaźmierczak- nawiązując do wypowiedzi sołtysa z Wierzbiczan w temacie gazu powiedział, że 

gmina wykonała sięć gazową, ale  mieszkańcy chcący podłączyć się do sieci muszą złożyć wniosek indywidualnie 

do gazowni. wówczas gazownia wykona szafkę i całą resztę. To co osoba indywidualnie musi zapłacić to ok.20% 

kosztów resztę finansuje gazownia. 

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta na kiedy planuje przetarg na budowę oświetlenia? 

 

Wójt – w najbliższym czasie do wiosny będzie  ogłoszony przetarg. 
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Przewodniczący Rady – jako gmina jesteśmy zobowiązani podjąć uchwałę dotyczącą sieci szkół. 

Z Kuratorium Oświaty otrzymaliśmy pismo które doprecyzowuje, interpretuje ustawę, która  była z założenia ,że 

przejściowy okres jest od roku 2017 od września do 31 sierpnia 2019r.W miesiącu marcu br. Rada musi podjąć 

ostateczną uchwałę mówiącą o sieci szkół. 

 

Ad.13 

 

Sołtys wsi Jankowo Dolne Pan Lech Tubacki zaapelował do wszystkich zebranych na sali o wsparcie materialne dla 

pogożelców z Jankowa Dolnego. Po pożarze domu mieszkalnego okazało się, że budynek jest bardzo zniszczony 

zostały tylko ściany. Właściciele mimo pomocy z gminy nie są w stanie sami ponieść wszystkich kosztów 

odbudowy domu. Każda złotówka jest potrzebna. Uczestnicy ofiarowali datki. 

 

Ad.14 

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

Gniezno. Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -16.00  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


