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Protokół Nr XXXIV /2017 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 29 marca 2017r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XXXIV 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 Jarosława Wietrzyńskiego, dyrektorów 

szkół gminnych i przedszkoli, 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 XXXIV sesji Rady Gminy 

2/ Przedstawienie porządku obrad. 

3/ Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/ Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji. 

5/ Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6/ Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

7/ Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8/ Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/ zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

b/ zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017r. 

c/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

d/ uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   

     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2017r. 

e/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego 

f/ wyrażenia zgody  na przystąpienie Gminy Niechanowo do Porozumienia    

    Międzygminnego w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych zawartego w dniu  9 

marca 1992 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezna, Burmistrzem Miasta i Gminy 

Czerniejewo oraz Wójtem Gminy Gniezno  

g/. nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo 

h/. nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany 

i/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr. ewid.19/7 

              9/. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za     

                   2016rok. 

10/. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania      

        Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.  
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11/. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2016. 

 12/. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w     

                  2016r.   

          13/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

          14/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

          15/. Wolne wnioski i informacje. 

          16/. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy. 

 

 Ad.3 

 

Przewodniczący Rady w sprawie projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo 

zaproponował, aby nie podejmować nazw ulic takich samych jakie są w mieście Gniezno. Należy poddać 

to szerszej konsultacji.  

   

Radny Marian Kaźmierczak zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo.  

Rada głosowała porządek obrad po zmianie jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady powitał Monikę Sypniewską studentkę medycyny która omówiła i pokazała zdjęcia 

z wyprawy grupy studentów do Nepalu z pomocą humanitarną po trzęsieniu ziemi. Podziękowała również 

wszystkim, którzy wsparli finansowo i przyczynili się do tego, aby wyprawa  kilku studentów medycyny 

była możliwa. 

Na zakończenie p.Sypniewska poinformowała o planowanej misji medycznej tym razem do Kenii w tym 

roku. Będą pracować w szpitalach. Jest to projekt na który zgłosiło się 130 chętnych z innych uczelni 

,zakwalifikowało się 12 osób. Ma nadzieję, że za rok będzie mogła zdać sprawozdanie z tej wyprawy.   

Przewodniczący Rady podziękował p.Monice Sypniewskiej i dodał, że była to odważna decyzja.  

   

Ad. 4 

 

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

 

Ad. 5 

 

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.  

 

Ad. 6 

Rozpoczęto prace przy budowie hali Sportowej we wsi Zdziechowa. Roboty wykonuje firma HENBUD 

Henryk Kaczor. Termin zakończenia budowy to 30 czerwca 2018 r. 

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

Pozytywną ocenę formalną przeszedł wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej we wsi Jankowo Dolne. 

Trwają prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych oraz 

równane są drogi gruntowe. Po zimie drogi gruntowe są rozjechane, są dziury które równiarka poprawia,. 

Drogi asfaltowe nie wytrzymują teraz natężenia ruchu i obciążenia są również w złym stanie. Droga 

Szczytniki Duchowne-Wierzbiczany, która nie nadaje się do remontu, jest opracowywany projekt i będzie 

w niedługim czasie budowana na nowo. To wszystko, co zaplanowano sukcesywnie jest realizowane.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było.         

 

Ad.7 

           Informacja Przewodniczącego Rady z pracy Rady między sesjami. 
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W czasie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji na których  omawiano projekty 

uchwał oraz sprawy bieżące. 

W dniu 13 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół i 

przedszkoli gminnych. Głównym tematem posiedzenia były propozycje godzin zajęć dodatkowych w 

szkołach i przedszkolach które przedstawili dyrektorzy poszczególnych szkół. 

Następne posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się w dniu 27 marca br. głównym tematem było 

omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję.  

Uchwały uzasadniali: Wójt, pani sekretarz, pani skarbnik oraz dyrektor Jarosław Wietrzyński.   

W dniu 23 marca br. obradowała Komisja Rewizyjna która omawiała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.  

Ponadto z rocznego planu pracy komisja przeprowadziła kontrolę finansową Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych. Główna księgowa przedstawiła sprawozdanie Rb- 28 S z 

wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy 2016 rok. Po 

przedstawieniu wydatków komisja nie miała uwag. 

W dalszej  części posiedzenia komisja opracowała sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę 

w 2016r. które będzie przedstawione w dalszej części dzisiejszej sesji. 

W posiedzeniu udział wzięła pani sekretarz, pani skarbnik i Marek Józefów. 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza obradowała również w dniu 23 marca br. omawiano projekty uchwał na 

sesję. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli pani sekretarz i pani skarbnik.   

W dniu 23 marca br. w godz. od 15.00-16,00 Przewodniczący Rady pełnił dyżur  w biurze Rady Gminy.  

Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy Przewodniczący Rady otrzymał skargę na Wójta od mieszkańca 

wsi Szczytniki Duchowne. 

Przewodniczący Rady – tak, jest 30 dni na rozpatrzenie  i jest w trakcie. 

Radny Mariusz Nawrocki – Przewodniczący Rady powinien poinformować, że skarga wpłynęła. Dalej 

Radny zapytał, czy w ostatnim czasie były szkolenia dla radnych i czy są planowane w najbliższym 

czasie.  

Przewodniczący Rady – nic mi nie wiadomo o tym, aby były, natomiast prawdopodobnie 6-7 kwietnia br. 

jako Przewodniczący Rady będzie uczestniczył w zjeździe Klubu Przewodniczących Rad organizowanym 

przez WOKiSS. To są informacje na dzień dzisiejszy. 

Skargę na dyżurze tylko odczytałem, trzeba się szczegółowo zapoznać i dalej zostanie rozpatrywana 

zgodnie z procedurą. 

Ad.8  

 Podjęcie następujących  uchwał: 

- zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy gmina udźwignie spłatę zadłużenia i czy na przyszłą radę i wójta 

spadnie to obciążenie to są duże pieniądze. 

Skarbnik – uważa, że tak, tym bardziej, że kredyty które gmina zaciągnęła są do roku 2021, ale w 2017 

kończy się spłata jednego kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym, w 2019 kończy się spłata 
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pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, jest tam umorzenie w wysokości 236.tys.zł. Zostanie tylko kredyt  

który został zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego, i kredyt w Banku Spółdzielczym kończy się 

w roku 2021,  spłaty roczne są po 950tys.zł. 

Środki na ścieżki rowerowe otrzymamy na 95% wysokość tego dofinansowania to 80% kwoty 

przetargowej.  

Ponadto gmina oczekuje na rozstrzygniecie wniosków na dofinansowanie budowy szkoły i sali sportowej 

w Zdziechowie. 

Mariusz Nawrocki – w projekcie uchwały o zmianie w budżecie pojawiła się droga Szczytniki Duchowne-

Wierzbiczany – niech ta droga powstanie, zapytał, co z tymi drogami, które były zapisane  w zadaniach 

majątkowych wcześniej, czy one będą realizowane, chodzi głównie o drogę w Strzyżewie Kościelnym? 

Wójt – tak będzie realizowane. 

Radny Mariusz Nawrocki -  czy te drogi zostają i kilka innych nakładek czyli wszystko zostaje i 

dokładamy tą drogę  Szczytniki Duchowne -Wierzbiczany?  

Wójt – jest jasno napisane, że tak. 

Radny Mariusz Nawrocki – proszę wpisać to w protokół ja Wójta zapytam na koniec roku, aby było jasno 

napisane i czy wszystkie te drogi były zrealizowane.         

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

-.uchwała Nr XXXIV/224/2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017r. 

 Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

- uchwała Nr XXXIV/226/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Radny Marian Kaźmierczak – aby dopisać w treści uzasadnienia, że „to jest drugi etap budowy w 

Zdziechowie.” 

Uchwała podjęta 14 głosów za. Na sali nieobecny radny Łukasz Ciesielski. 

- uchwała Nr XXXIV/227/2017 w sprawie uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2017r. 

Pan Rafał Skweres uzasadnił uchwałę. 

Rada Gminy co roku do dnia 31 marca zobowiązana jest do podjęcia takiej uchwały. Zgodnie z ustawą są 

wskazane punkty które gmina musi w tym programie ująć. W tym roku nowością jest rozdział 11 

wskazany jest plan sterylizacji i kastracji kotów na rzecz właścicieli z terenu gminy. Do tej pory było tak, 

że tylko można było poddawać sterylizacji i kastracji zwierzęta bezdomne, od tego roku nastąpiła 

nowelizacja ustawy i9 możliwość jest finansowania sterylizacji i kastracji zwierząt których właściciele są 

z terenu gminy.  Przeznaczone w tym roku są zabezpieczone środki w wysokości 2.500 tys. zł. jest to w 

umowie z lecznicą weterynaryjną. Koszt kastracji kota wynosi 40,00 zł, sterylizacji kotki 60,00 zł. Na 

całość programu są zabezpieczone środki w wysokości 30 tys. zł. 

Lekarz weterynarii zaopiniował ten program pozytywnie. Część kół łowieckich również. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała, ile było takich zabiegów  w tym roku, czy  jaki był limit  zabiegów 

dla gospodarstwa. 

Pan Rafał Skweres – w ubiegłym roku nie było takich zabiegów ponieważ gmina nie mogła ich 

finansować. Można było wykonywać zabiegi tylko dla zwierząt bezdomnych. 

W tym roku na 50 zabiegów powinno wystarczyć środków w wysokości 2.500 zł. 

Głosowanie: za 14 głosów. 

- uchwała Nr XXXIV/ 228 /2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego  ustroju szkolnego 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. 
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W dniu 27 lutego Rada Gminy podejmowała uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół do 

nowego ustroju szkolnego. Podlegała ona zaopiniowaniu przez związki zawodowe, organizacje 

związkowe i przez Kuratora Oświaty w Poznaniu.  Opinia Kuratora była wiążąca. Kurator zalecił 

wprowadzenie dwóch zmian – pierwsza zmiana dotyczy szkoły w Modliszewku – ta szkoła ma być 8 

letnią szkołą podstawową. 

Kurator domaga się, aby  w projekcie uchwały na dzisiejszej sesji były również wymienione 

funkcjonujące szkoły filialne czyli Mnichowo i Obora. Te dwie uwagi są uwzględnione w projekcie 

uchwały i jest przedstawiona Radzie do podjęcia. 

Radny M.Kaźmierczak – ustawa w oparciu o którą dokonujemy dostosowania sieci szkół nie daje innej 

możliwości. 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński – w opinii Kuratora Oświaty przepisy na podstawie których Rada Gminy 

ma dostosować sieć szkół pozwalają tylko i wyłącznie na przekształcenie dotychczasowej szkoły 6 

klasowej w 8 klasową.     

Głosowanie uchwały: za 14 głosów. 

-  uchwała Nr XXXIV/229/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Niechanowo do Porozumienia  Międzygminnego w zakresie usług wodociągowo-

kanalizacyjnych zawartego w dniu  9 marca 1992 roku pomiędzy Prezydentem Miasta 

Gniezna, Burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Wójtem Gminy Gniezno.  

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały : za 14 głosów. 

-  uchwała Nr XXXIV/230/2017 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów. 

Sołtys wsi Wierzbiczany – na wniosek mieszkańca wsi i inwestora odbyło się zebranie wiejskie który 

rozpocznie budowę osiedla składającego się z 6 budynków dla 30 rodzin. 

Inwestor uzgodnił z Wójtem, że częściowo wybuduje drogę. 

Mieszkańcy jednogłośnie głosowali za nazwą osiedla.   

-  uchwała Nr XXXIV/231/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo 

dz.nr. ewid.19/7 

Wójt – na tym terenie w sąsiedztwie jest już plan zagospodarowania, tereny są przeznaczone pod 

aktywizację gospodarczą. Ten teren kwalifikuje się, aby plan opracować i w przyszłości inwestor będzie 

mógł na tym terenie funkcjonować.   

Radna Agata Górna – postulowała do Wójta ,aby takich terenów wyznaczyć więcej pod inwestycje. 

Wójt – po wybudowaniu drogi S5 atrakcyjność terenów w pobliżu w związku z możliwością 

przeznaczenia pod aktywizację wzrosła ponieważ jest lepszy dostęp do budowanej drogi S5. 

Radna A.Górna – do roku 2020 będą środki unijne później nie wiadomo, należy więcej takich gruntów 

przeznaczyć pod inwestycje ponieważ później będą wpływały dla gminy pieniądze z podatków. Im więcej 

takich terenów gospodarczych które nie będą przeszkadzać mieszkańcom tym lepiej. 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów    

Ad.9 

 

Kierownik GOPS-u przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za  

2016rok. 

Pytań nie było. 

Ad.10 
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Przewodnicząca Komisji Pani Sekretarz Anna Pacholczyk przedstawiła sprawozdanie Przewodniczącej z 

działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

za 2016 rok.  

Pytań nie było. 

 

Ad.11 

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2016. 

Pytań nie było. 

Ad.12 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski przedstawił  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 

realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2016r.   

Pytań nie było. 

 

Ad. 13 i ad.14 

  

Radna Maria Brykczyńska – otrzymała wczoraj informację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu że rada nadzorcza przesunęła termin składania wniosków 

na program Piecyk na miesiąc sierpień br. 

Dalej Radna prosiła w imieniu mieszkańców, aby urząd gminy w terminie odpowiadał na pisma.  

W imieniu mieszkańców Radna podziękowała za to, że droga Szczytniki Duchowne-Wierzbiczany będzie 

robiona. 

 

Wójt - nie mieszkańcy tylko mieszkaniec, a sprawa o której Radna mówiła, że urząd nie odpowiada, to o 

tej drodze była kilkakrotnie odpowiedź na sesji, również została wysłana do mieszkańca który składał to 

pismo. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – na posiedzeniu komisji oświaty sprawa podziału sołectwa Jankowo-

Jankówko wójt mówił, że to są duże koszty. Jak można by było w przybliżeniu  określić w niedalekim 

czasie jak duże są to koszty. 

Wójt – musi zwrócić się do geodezji w tej sprawie. Urząd zwracał się już, ale odpowiedzi nie było. 

 

Radny Mariusz Nawrocki w imieniu mieszkańców zwrócił się do Wójta w sprawie utworzenia placu 

zabaw na Wełnicy. Wełnica jest dużą wsią. Na początku kadencji pojawił się pomysł na terenie w 

kierunku Jankówka zbudować plac zabaw i boisko był to pomysł Pana Wójta.  

Radny złożył zapytanie w dniu 10 listopada 2016r. Minęły 4 miesiące, kodeks mówi  o 1 miesiącu na 

odpowiedź. Radny wie, że były mieszkanki na dyżurze u Przewodniczącego Rady w sprawie placu zabaw. 

Na zebraniu wiejskim we wrześniu radny informował, że koszt rekultywacji terenu to ok.70 tys. zł netto. 

Są wsie na terenie których jest jeden plac zabaw a czasem dwa i czasem są dwa boiska. Jeśli spojrzeć na 

całą gminę to zaplecze tzw. zabawowo-rekreacyjne jest we wsiach, gdzie są szkoły. Jest to niekorzystne 

dla innych wsi. Wełnica jest dużą wsią wpływają duże podatki od nieruchomości i podatek PIT ale to się 

nie przekłada na inwestycje. Mieszkańcy mający duże firmy deklarowali ze swojej strony użyczyć  

nieodpłatnie maszyny. 

Wójt – jeśli chodzi o teren który może być przeznaczony w Wełnicy na plac rekreacyjny to radnemu już 

mówiłem, że takiego odpowiedniego placu nie ma. Koszt rekultywacji terenu o którym mówił radny nie 

wynosi 70 tys. zł. a 170 tys. zł. Pytałem ludzi którzy się tym zajmują, teren po rekultywacji też nie będzie 

terenem odpowiednim. Aby taki teren użytkować na tego typu przeznaczenie to musi ziemia nawieziona 

się odleżeć. Rozmawiałem z mieszkanką która ma grunty obok i na dzień dzisiejszy nie wyraża zgody na 

to, aby ten grunt zamienić albo kupić. Na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedniego miejsca, aby na terenie o 

który radny wnioskuje zrealizować plac zabaw i boisko. 

Wszystkie grunty, które się znajdują w położeniu takim które by odpowiadało są własnością prywatną i 

nikt nie wyraża zgody z różnych powodów, jest różna dyskusja o tym. Jak zwracam się do właścicieli, aby 

grunty sprzedali czy zamienili to nie ma zgody.  
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Przewodniczący Rady – na ostatnim dyżurze były mieszkanki Wełnicy i rozmawialiśmy nie tylko o  placu 

zabaw  ale dochodzi sprawa dojścia do placu czyli chodnika, sprawa oświetlenia muszą być bezpieczne 

warunki.  

Radny M.Nawrocki –  Pan Wójt mówi nieprawdę, były spotkania w tej sprawie i szkoda że nie nagrałem. 

Radny miał konsultację ze specjalistą który został wynajęty przez Wójta do kosztorysu i ma całkiem inne 

informacje niż te które Wójt teraz przekazuje Radzie.  

Nie ma innego terenu i nie będzie. Radny i mieszkańcy oczekują, że ten teren który jest poddać 

rekultywacji im szybciej tym lepiej. Nie trzeba robić całego terenu. Część gruntu od strony osiedla można 

wstępnie przygotować i zrobić plac zabaw. Pozostała część gruntu niech leży. 

 

Wójt – teren nie jest odpowiedni, jest to teren w obrębie wsi Jankówko,  na peryferiach Wełnicy i 

użytkownicy tego terenu musieliby przechodzić ok. 2 km. aby wejść na ten teren. 

      

Radny M.Nawrocki – żaden obiekt nie służy wszystkim, podjąłem rozmowy z mieszkańcami Jankówka 

m.in. z p.Chmielewskim, taki obiekt służył by części Wełnicy i wsi Jankówko. Wójt buduje świetlice we 

wsiach, gdzie już istnieją, a nie przeznacza chociaż części pieniędzy na teren, gdzie mieszkańcy mogą się 

spotkać. Nie można zrobić żadnej imprezy np. dnia dziecka.  Nie bo nie – nie widzę tego inaczej panie 

Wójcie. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany M.Słomczewski – na zebraniu wiejskim mieszkańcy poruszyli sprawę znaków 

zabraniających przejazd na drodze w Wierzbiczanach i Szczytnikach ponad 1 tonę ale zdaję sobie sprawę 

,że to nie będzie zrobione. Prośba mieszkańców, aby chociaż w dwóch miejscach, co jakiś czas stał 

radiowóz i ograniczył prędkość.  

Jest ograniczenie prędkości do 30 km. ale nikt tego  nie przestrzega.   

 

Wójt – znaki są zamówione, a z policją jest tak, że jak policja zatrzyma obcych to jest dobrze ale jeśli 

będzie to mieszkaniec wsi to jest hałas. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIV sesję Rady Gminy Gniezno. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -16.20  

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


