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Protokół Nr XXXV /2017 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 24 maja 2017r./wyjazdowa/ 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XXXV 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, Proboszcza Parafii w Kędzierzynie Ks. Prałata Henryka Sobiereiskiego, Dyrektora Gminnego 

Centrum Usług Wspólnych Pana Jarosława Wietrzyńskiego, Sołtysów Gminy Gniezno, Radę sołecką 

wsi Wierzbiczany, pracowników urzędu gminy i osoby które przybyły na sesję.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Na posiedzeniu nieobecna Radna Maria 

Brykczyńska.   

 

Ad.2 

 

Porządek obrad: 
1/. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Wyjazd w teren gminy – inwestycja w Zdziechowie, dalsze obrady odbędą się w świetlicy           

     wiejskiej we wsi Wierzbiczany 

5/. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji. 

6/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

7/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

8/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

9/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

b /.zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Sp. Mieszkaniowej w Łabiszynku jako      

     Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

c/.  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Sp. Mieszkaniowej w Łabiszynk jako     

    Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  

d/. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-   

     Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa    

     wodociągowo-kanalizacyjnego, 

e/. nadania nazwy osiedla we wsi Skiereszewo 

f/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości          

     Dębówiec  dz.nr 136,72,73, 

g/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i    

    mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod.3/44 

            h/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi    

                Winiary, działki nr.24,25,26/7,27/2, i 27/4 w gminie Gniezno  

i/. zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

   zagospodarowania przestrzennego terenów  zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo-usługowej we wsi  
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   Piekary część działki nr 165. 

             j/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w miejscowości Jankowo      

                Dolne dz.nr 6/4 

k/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 położonej w miejscowości  

                 Mnichowo 

             l/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo   

                 Kościelne dz.nr 128   

            ł/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

                  położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr ewid.69 

           m/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

                  położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr ewid.194/5, 194/6, 194/7 i 194/8 

 n/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod  

                  tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany 

             o/. rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno 

 p/. programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

   10/.  Interpelacje  i zapytania Radnych. 

   11/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

   12/. Wolne wnioski i informacje. 

   13/. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy. 

  

Ad.3 

Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2017r. oraz w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Remont nakładka bitumiczna dr.pow.nr.2212 m.Wełnica”  

Uwag nie było. 

Więcej wniosków do porządku obrad nie było. 

Porządek obrad po wprowadzeniu dwóch uchwał przyjęto jednogłośnie. 

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 
 

Rada udała się na wyjazd w teren gminy – inwestycja w Zdziechowie.           

Rada obejrzała budowę przedszkola w Zdziechowie i rozpoczętą budowę hali sportowej. 

Po przedszkolu którego budowa jest na ukończeniu Radę oprowadzała Pani dyrektor Mariola Marek-

Kornet. 

Następnie Rada przejechała nową trasę S5 która przebiega na terenie gminy. 

 

Po objeździe dalsze obrady sesji odbywały się w świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbiczany. 

Przed rozpoczęciem dalszych obrad Proboszcz Parafii w Kędzierzynie ks. Prałat Henryk Sobiereiski 

dokonał poświęcenia rozbudowanej świetlicy. 

 

 Przewodniczący Rady ponownie powitał wszystkich zebranych na sesji. Radnych, Wójta Gminy 

Włodzimierza Lemana, skarbnika gminy Panią Gabrielę Cempel, Panie i Panów sołtysów gminy 

Gniezno, Radę sołecką wsi Wierzbiczany, ks.Prałata Henryka Sobiereiskiego Proboszcza Parafii w 

Kędzierzynie, członka Zarządu Powiatu Pana Rafała Skweresa, pracowników urzędu gminy i 

wszystkich którzy przybyli na sesję. 
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Ad. 5 

Protokół  z XXXIV sesji Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag.  

Ad.6 

 

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.  

Przewodniczący Rady dodał, że podejmowane uchwały będą prawomocne ponieważ na liście obecności 

jest 14 radnych. 

 

Ad. 7 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.          

Wykonywane są następujące prace: w Zdziechowie przy budowie przedszkola i sali gimnastycznej, 

przedszkole będzie ukończone w czerwcu br. natomiast termin zakończenia sali gimnastycznej to 

czerwiec 2018r. 

Planowana jest kontynuacja budowy dalszych obiektów w Zdziechowie, które zostały zaplanowane, 

zaprojektowane i przyjęte do realizacji przez Radę. Chodzi o to, aby zakończyć budowę jak najszybciej i 

wtedy będzie można powiedzieć, że obiekt został wybudowany taniej.   

 

W trakcie rozstrzygnięcia jest postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia drogowego na terenie 

gminy. Podpisane zostały umowy z wykonawcami na budowę sieci wodociągowych. Trwają prace 

projektowe na przebudowę dróg gminnych w Wierzbiczanach i Jankówku. 

Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych dróg gminnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Andar z Gniezna. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

  

Ad.8 

Przewodniczący Rady przedstawił informację  o działaniach między sesjami. 

W czasie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji na których  omawiano projekty 

uchwał oraz sprawy bieżące. 

W dniu 12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym  omawiano sprawę skargi p. 

Henryka K. na Wójta. Projekt uchwały w tej sprawie jest w porządku obrad na dzisiejszej sesji. W dalszej 

części posiedzenia p. Skarbnik omówiła szczegółowo dochody z informacji opisowej z tytułu wykonania 

budżetu za 2016r. 

 Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej było w dniu 20 kwietnia br. gdzie p. Skarbnik omówiła 

szczegółowo wydatki z informacji opisowej za 2016r. 

W dniu 9 maja br. komisja sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu 

wykonania budżetu za 2016r. Wniosek został podpisany przez wszystkich członków komisji i przekazany 

na ręce Przewodniczącego Rady w celu wysłania do RIO. 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 18 maja br. omawiono projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję, które uzasadniali p. Skarbnik i Marek Józefów. 

  

Komisja Budżetowo-Gospodarcza obradowała w dniu 17 maja br. omawiano projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli:  pani skarbnik, Marek Józefów  

i Marek Szulczewski. 
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Na zakończenie posiedzenia członkowie komisji udali się na teren inwestycji do Zdziechowy.    

 

Również w dniu 17 maja br. obradowała Komisja Oświaty głównym tematem było omówienie projektów 

uchwał na dzisiejszą sesję które uzasadniali:  pani skarbnik, Marek Józefów, Marek Szulczewski. Ponadto 

na posiedzeniu wspólnie z p. Rafałem Skweresem poruszono temat odpadów zielonych. 

 

W dniu 8 maja br. do biura Rady wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z Poznania w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z 

informacją o stanie mienia Gminy Gniezno za rok 2016. – opinia jest pozytywna. 

 

W dniu 15 maja br. w godz. od 15.00-16.15  pełniłem dyżur  w biurze Rady gminy gdzie omawiane były 

sprawy bieżące. 

Przewodniczący Rady dodał, że wyjazd w teren gminy był przewidziany na inwestycje w Zdziechowie 

ponieważ one są w trakcie budowy. Natomiast pozostałe inwestycje ostatnio realizowane które zostały 

zakończone to m.in. Mnichowo, gdzie Rada uczestniczyła w otwarciu obiektu strażnicy i świetlicy. 

Zamierzeniem Przewodniczącego Rady było również, aby pojechać nową trasą S5 która przecina całą 

gminę w całości. Jest to odcinek dość krótki, ale znacznie poprawi poruszanie się po gminie.  

 

 Ad. 9 
  
 Podjęcie następujących  uchwał : 

  -uchwała Nr XXXV/232 / 2017  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

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

obecnych/. 

- uchwała Nr XXXV/233/2017rw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla         

Sp. Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

Głosowanie uchwały za 12, wstrzymujące 0, przeciw 2 głosy. 

- uchwała Nr XXXV/234/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Sp. 

Mieszkaniowej w Łabiszynk jako   Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  

 Radny Marian Kaźmierczak – uwaga formalna, nie przypomina sobie, aby zostało powołane sołectwo 

Jankówko zapis w uchwale powinien być sprostowany. 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał Wójta jaki jest stan wody w Łabiszynku i czy wystarczy wody? 

Wójt – każde ujęcie wody, każdy dystrybutor jest monitorowany z urzędu  przez Sanepid na dzień 

dzisiejszy stan wody jest dobry. Czy wody wystarczy to trudno dzisiaj powiedzieć, ale na pewno ilość jest 

bezpieczna. Miasto Gniezno w roku 2018 planuje modernizację sieci w kierunku ul.Roosevelta do granic 

miasta i gdyby była konieczność to gmina się podłączy do tej sieci. Będzie możliwości dostarczenia 

również wody na teren gminy do okolicznych wsi. 

Głosowanie uchwały: za 11,przeciw 3, wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXXV/235/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 

Przedsiębiorstwa Usługowo-  Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Słoneczna 19 jako 

Przedsiębiorstwa   wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Pytań brak. 

Głosowanie uchwały: za 9, wstrzymujące 2, przeciw 3, 
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- uchwała Nr XXXV/236/2017 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Skiereszewo 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXV/237/2017 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Dębówiec  dz.nr 136,72,73, 

 Glosowanie uchwały: za 11, wstrzymujący 1 głos, przeciw 1 głos. Radna Edyta Żuchowska wyszła z Sali. 

- uchwała Nr XXXV/238 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów          

budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod.3/44 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie./14 głosów za/ 

- uchwała Nr XXXV/239/2017 w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary, działki nr.24,25,26/7,27/2, i 27/4 w gminie Gniezno  

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXV/240/2017 w sprawie w zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zabudowy 

mieszkaniowej oraz handlowo-usługowej we wsi Piekary część działki nr 165. 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXV/241/2017 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego  w miejscowości Jankowo  Dolne dz.nr 6/4 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Głosowanie uchwały: za 13 głosów, przeciw 1 głos. 

- uchwała Nr XXXV/242/2017r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla    

działki nr 186 położonej w miejscowości Mnichowo 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie/ Radny M.Nawrocki wyszedł z sali i nie brał udziału w głosowaniu./ 

- uchwała Nr XXXV/243/2017 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu     

położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz.nr 128   

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie/ Radny M. Nawrocki wyszedł z sali i nie brał udziału w głosowaniu./ 

- uchwała Nr XXXV/244/2017 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr ewid.69 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Głosowanie uchwały: za 12, wstrzymujące 1, przeciw 1 głos. 

- uchwała Nr XXXV/245 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz.nr ewid.194/5, 194/6, 194/7 i 

194/8 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, wstrzymujące 1, przeciw 1 głos. 

- uchwała Nr XXXV/246/2017 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany 

Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. 

Głosowanie uchwały: za 13 głosów, wstrzymujący 1 głos. 
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             - uchwała Nr XXXV/247/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy 

Gniezno 

Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismem z dnia 14 grudnia 2016r. skierowanym do Pana Wójta, które było 

powodem skargi mieszkańca gminy. 

Następnie Przewodniczący Rady przeczytał skargę skierowaną do Przewodniczącego Rady z dnia 22 marca 2017r. 

która została przekazana do Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał protokół z dnia 12 kwietnia 2017r.z posiedzenia komisji w sprawie 

skargi Henryka K. 

Radny Marian Kaźmierczak – należało odpowiedzieć Panu Henrykowi K. na pismo z dnia 14 grudnia 2016r. Kpa 

mówi, że jest 30 dni na odpowiedź, mieszkaniec nie musi prosić o odpowiedź powinien ją otrzymać. Jeżeli nie było 

możliwości realizacji spraw podniesionych w piśmie skarżącego to wielokrotnie Wójt odpisywał na pisma, że  w 

możliwie najbliższym czasie będzie zrealizowane wtedy temat jest zakończony i nie ma skargi na Wójta. Tu mam 

uwagę do pracy Komisji Rewizyjnej,  że nie wzięła tego pod uwagę. 

Przewodniczący Rady – korespondencja była skierowana do Pana Wójta i nie jest w jego kompetencjach 

przeglądanie poczty Wójta, w momencie jak wpłynęła skarga to informacja dotarła do Rady. 

Ponadto pismo mieszkańca z grudnia 2016r. jest własną oceną sytuacji mieszkańca, co do jakości drogi ,śmieci itd. 

również do rozwiązania pewnych sytuacji. Z pisma wynikało, że mieszkaniec nie oczekuje  odpowiedzi.  

W piśmie była zawarta własna ocena sytuacji. Zgadzam się z tym, że  trudno było podjąć decyzję, czy  tylko chodzi 

o uprzątnięcie śmieci i naprawę drogi, co zostało wykonane,  czy o odpowiedź na pismo zgodnie z Kpa w ciągu 30 

dni.  

Radny Marian Kaźmierczak – jeżeli mieszkaniec złożył pismo, a Wójt wydał polecenie, że ma być zrobione to 

trzeba było odpisać ponieważ Kpa mówi, że jest 30 dni na odpowiedź.  

Radny Mariusz Nawrocki – mieszkaniec składający skargę  nie musi mieć świadomości prawnej o tym co mówi 

Kpa. Oczywiste jest, że jak do urzędu gminy wpływa wniosek, to musi być udzielona odpowiedź. Jest radnym 7 lat 

i pism, na które Wójt nie odpowiada jest wiele. Radny uważa, że Komisja Rewizyjna nie podjęła wszystkich 

tematów zawartych w skardze. Dalej Radny złożył wniosek, aby uchwałę zdjąć z posiedzenia i rozpatrzyć 

ponownie. 

Przewodniczący Rady – pismo mieszkańca nie miało znamion wniosku według niego jest to ocena własna pewnych 

sytuacji. 

Radny Łukasz Ciesielski – komisja rewizyjna obradowała, był obecny radca prawny  i odpowiedź prawnika jest 

taka sama jak w uchwale. 

Radny Mariusz Nawrocki – radca może napisać wiele rzeczy, ale uchwałę przyjmuje większość Rady. 

Przewodniczący Rady – proszę nie ujmować świadomości  mieszkańcowi, skoro używa słów skarga i zażalenie to 

jest przeświadczony o tym, co pisze. Zgadzam się, że na pisma należy odpowiadać to pismo było informacją oceną 

sytuacji a nie pismem urzędowym złożonym do Pana Wójta. 

Radny Mariusz Nawrocki zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział, aby czasem  potrafił wyjść z roli 

obrońcy Pana Wójta. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Nawrockiego, aby zdjąć projekt uchwały w 

sprawie skargi na Wójta z porządku obrad. 

Głosowanie : za był 1 głos, przeciw 13 głosów. 

W związku z głosowaniem Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

Za  było 11 głosów, wstrzymujące 3 głosy. 

- uchwała Nr XXXV/248/2017 w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXV/249/2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Gniezno  

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 13 głosów / w głosowaniu nie brała udziału Radna Edyta Żuchowska/ 
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- uchwała Nr XXXV/250/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn ”Remont 

nakładka bitumiczna dr.pow.nr 2212P m. Wełnica  

Głosowanie uchwały:  za  12 głosów, 1 wstrzymujący./w głosowaniu nie brała udziału Radna Edyta Żuchowska/ 

Ad.10 i ad.11 

Radny Marian Kaźmierczak – celowo wstrzymał się od głosu przy uchwale o pomocy finansowej dla 

Starostwa ponieważ  kolejny raz Starostwo Powiatowe zwraca się do gminy o dofinansowanie realizacji 

remontu na drodze powiatowej. Gmina wyraża zgodę. Radny chciałby doczekać takiego momentu, gdzie 

Pan Wójt wystąpi do Powiatu o dofinansowanie do remontu jakiejś drogi i Powiat pozytywnie się do tego 

ustosunkuje.  

Radny ma na myśli drogę od Gniezna do Jankowa Dolnego, gdzie remont jest bardzo kosztowny. 

 

Wójt – na dzisiaj sytuacja jest taka wszystkie gminy na terenie naszego powiatu wspierają inwestycje 

Powiatu na swoim terenie. Koszt całego zadania to kwota 235 tys.zł. dofinansowanie gminy to 70 tys.zł. 

Remontowany będzie odcinek od wsi Wełnica do Strzyżewa Kościelnego. 

Pracownik urzędu Rafał Skweres – temat tej drogi był poruszany na posiedzeniu Komisji Oświaty życzył 

by sobie, aby zadania Powiatu były wykonywane w 100 % z budżetu Powiatu ale niestety tak nie jest. 

W poprzedniej kadencji budżet Powiatowego Zarządu Dróg wynosił 5 mln.zł obecnie jest to kwota 11 

mln. ale potrzeby są ogromne. Wszystkie gminy wychodzą z taką inicjatywą zwracają się do Powiatu, aby 

wykonywać zadania na terenie poszczególnych gmin. Jest to kwota 1/3 wysokości całego zadania. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – informował się telefonicznie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg który 

powiedział, że w związku z podwyżką cen na dzień dzisiejszy pieniędzy wystarczy na drogę do 

Wichrowego Wzgórza tj.2 km.  

 

Ad.12 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – powiedział, że świetlica w Wierzbiczanach teraz jest 

jedyną taką salą w tej części gminy. Podziękował Panu Wójtowi za dotrzymanie słowa danego 

mieszkńcom na zebraniu wiejskim. Nie trzeba czasem występować o środki unijne ale wystarczy 

zamieszkać na wsi i tak jak w tym przypadku mieszkańcy przeznaczyli 100 tys.zł. ze swoich środków w 

sumie 10 rodzin. Obecny na sali jest Prezes Kółka Rolniczego który też był animatorem. 

Kółko Rolnicze, które przestało istnieć w Szczytnikach Duchownych to z 5 wsi tylko wieś Wierzbiczany 

przeznaczyła środki na rozbudowę świetlicy. Przy wsparciu gminy i Rady Gminy ten obiekt tak wygląda. 

Raz jeszcze sołtys wszystkim serdecznie  podziękował. Jako sołtys w imieniu mieszkańców po 

zamknięciu obrad sesji zaprosił na poczęstunek. 

 

Przewodniczący Rady – cieszymy się bardzo, że ten obiekt został rozbudowany, oby służył jak najdłużej i 

jak najlepiej.  Życzył, aby mieszkańcy znaleźli czas, aby ten obiekt służył integracji na co dzień. 

 

Wójt – podkreślił to, że inicjatywa rozbudowy świetlicy w Wierzbiczanach powstała dzięki działaniom 

Rady sołeckiej i sołtysa który był zaangażowany, aby środki które były przekazane gminie jako darowizna 

z racji podziału Spółdzielni Kółek Rolniczych były zainwestowane w ten obiekt. Inicjatywa była oddolna 

wsparta przez Radę i zaakceptowana .        

      

Przewodniczący Rady – poinformował o przekazaniu państwu sołtysom informacji w sprawie ofert pracy 

w firmie w Pomarzanowicach. Następnie Przewodniczący poinformował, że na jego ręce zostało 

skierowane zaproszenie do Rady od ks. Prałata Pawła Gronowskiego ze Zdziechowy, że w dniu 25 

czerwca 2017r.o godz.12.00 odbędzie się uroczystość z okazji jego 25-lecia święceń kapłańskich. 

 

Wójt – również w dniu 25 czerwca br.o godz.11,00 Rada spotka się na poświęceniu przedszkola w 

Zdziechowie.   

 

Ad.13 
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W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Łykowski  podziękował za 

zaproszenie do świetlicy za udział w posiedzeniu i zamknął XXXV sesję Rady Gminy Gniezno.   

 

Obrady sesji trwały od godziny 11.00 -15.30  

 
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


