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PROJEKT 

 

Protokół Nr XXXVIII / 17 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno odbytej  

w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 14.00 

 

              Otwarcia XXXVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Piotr Łykowski, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad: Panie i Panów Radnych, Pana 

Wójta Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, Panią, Panią Skarbnik Gminy Gabrielę Cempel, 

Kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę, Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych Pana 

Jarosława Wietrzyńskiego, wszystkie osoby, które przybyły na dzisiejszą sesję.   

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 23 sierpnia br. wpłynął  wniosek Wójta o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 

sesji obecnych jest 15 Radnych wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1/. Otwarcie XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.Przedstawienie porządku obrad 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4/.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5/.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji 

6/.Informacja Wójta nt. prac w gminie po nawałnicy, możliwości wsparcia  i pomocy           

poszkodowanym  

7/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2017rok.  

b/. zmiany WPF Gminy Gniezno 

c/. zmiany uchwały 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 

d/. określenia przekazania mienia znajdującego się w zarządzie dotychczasowych zespołów 

szkolno-gimnazjalnych, dotychczasowego zespołu szkół i dotychczasowych sześcioletnich 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno 

 8/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

 9/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

10/. Wolne wnioski i informacje. 

            11/. Zakończenie obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

  

 Ad.3 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.  

  

 Ad 4 



 2 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Radną Panią Edytę Żuchowską, 

Radnego Pana Mariana Kaźmierczaka i Radnego Pana Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Rada przyjęła jednogłośnie.  

 

Ad.5 

 

Rada jednogłośnie bez uwag  przyjęła protokół z poprzedniej sesji tj.z dnia 21 czerwca br. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski powiedział, że w dniu 11 sierpnia br. przez nasz rejon przeszła 

nawałnica która wyrządziła poważne szkody, w poprzednich latach nasz  teren był omijany, ale tym 

razem niestety nie. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o przedstawienie sytuacji związanej z tym 

zdarzeniem. 

  

Pan Wójt – tak jak powiedział Pan Przewodniczący Rady stwierdził, nawałnica która była w dniu 11 

sierpnia br. nie ominęła naszej gminy. Nawałnica wyrządziła wiele szkód w mieniu indywidualnym, w 

mieniu gminnym, w drogach, lasach, parkach i w innych obiektach. 

Z uwagi na kierunek wiatru część wschodnia gminy mniej ucierpiała, szkody były śladowe. 

 

Najbardziej ucierpiały następujące wsie: Goślinowo, Obora, Obórka, Skiereszewo, Modliszewo, Piekary, 

Modliszewko. 

Jeśli chodzi o gminne obiekty to: na szkole w Goślinowie został zerwany dach z sali sportowej, 

na budynku głównym uszkodzony został tzw. budynek gospodarczy. Przystąpiono natychmiast do 

naprawy, aby w jak najszybszym czasie ten obiekt został przywrócony do użytku. 

Budynek przedszkola w Szczytnikach Duchownych – zerwane zostało kilka dachówek. 

W Pyszczynie  na budynku przedszkola zerwane zostało kilka dachówek. 

W Braciszewie ucierpiała świetlica wiejska, przedszkole w Oborze, w Obórce świetlica, w Strzyżewie 

Smykowym remiza strażacka, w Zdziechowie świetlica wiejska. 

Uszkodzeniu uległa budowana sala gimnastyczna w Zdziechowie która jeszcze nie jest oddana do użytku,  

szkoda która została wyrządzona na tej budowie wchodzi w koszty wykonawcy. Położone przez 

wichurę zostały dwie szczytowe ściany sali. Wykonawca zwrócił się do projektanta, zostało to 

przeprojektowane, lepiej uzbrojone i sala będzie bardziej bezpieczna jak do tej pory, chociaż wieniec 

był mocny założony. 

W Zdziechowie został bardzo mocno uszkodzony park znajdujący się przy starej szkole. 

W Modliszewie prywatny park został zniszczony w 80 % . 

Jeśli chodzi o prywatne parki i lasy to tym zajmuje się marszałek województwa i lasy państwowe które 

przystąpią do usuwania szkód.     

Wiele drzew na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich było przewróconych i połamanych, 

wszystkie drogi są już na dzień dzisiejszy przejezdne.   

Firmy specjalizujące się  w takich pracach są obecnie nie do wynajęcia ponieważ na obecną chwilę 

wszystkie firmy wynajęło miasto 

Wójt przekazał ilość zgłoszonych wniosków na dzień 29 sierpnia :  

- szkody do 6.000 zł  - złożono  277 wniosków 

- szkody do 20.000 zł – złożono 97  wniosków 

- szkody do 100 tys. zł – złożono 17 wniosków  

- szkody do 200 tys. zł. złożono 1 wniosek 

 

Gminna komisja oceniająca szkody nie jest w stanie ocenić więcej niż 10 szkód dziennie.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego też nie ma możliwości aby pomóc, pomoc jest z 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru są utworzone dwie komisje, gminna jest trzecia i jeżdżą po 

terenie, opisują i wyceniają szkody. Kwota którą gmina otrzymała z budżetu państwa w wysokości  

900 tys. zł. na szkody do 6 tys. zł. została w całości już wykorzystana. Gmina zrobiła wniosek o 

zwiększenie tej kwoty. Na dzień dzisiejszy tych dodatkowych pieniędzy gmina nie otrzymała. 
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Radny Pan Mariusz Nawrocki – mieszkańcy telefonowali do niego  i były zastrzeżenia, że urząd gminy 

zadziałał zbyt późno, dopiero w poniedziałek powstał tzw. sztab kryzysowy. Mieszkańcy oczekiwali, 

że w sytuacji tak wyjątkowej, urząd powinien działać już w sobotę i niedzielę. 

Dalej Radny zapytał, jak wygląda sprawa ubezpieczenia całego majątku gminy, czy szkody na budynkach 

gminnych będą  w pełni pokryte z ubezpieczenia. 

 

Pan Wójt – w sprawie pokrycia szkód to gmina ma cały majątek gminny ubezpieczony i w stosownym 

procencie tak jak jest polisa przygotowana  kwoty zostaną zwrócone. Po zgłoszeniu gminy 

rzeczoznawcy z firmy ubezpieczeniowej będą oceniali  i szacowali straty. 

Pan Wójt – jeśli chodzi o to, że gmina nie działała w sobotę i niedzielę to Radny jest w błędzie ponieważ 

nie trzeba być na miejscu w urzędzie, aby pracować. Zaraz po nawałnicy żadna droga nie była 

przejezdna, wszystkie gminne straże zaraz po zakończeniu wichury rozpoczęły działania. Nie było 

prądu, stanęła cała komunikacja.  

Straże powiatowe, gminne i wojewódzkie przecierały drogę do Witkowa, ponieważ była informacja, że 6 

osób utonęło w Powidzu. Na szczęście był to fałszywy alarm. Droga w stronę Bydgoszczy również 

była zatarasowana bez przejazdu. 

Mieszkańcy się organizowali np. w Zdziechowie sołtys  zmobilizował swoich mieszkańców. 

Każdy kto mógł, to w sobotę od rana ze sprzętem pracowali i usuwali skutki nawałnicy. 

Stwierdzenie Radnego Nawrockiego jest krzywdzące i oczerniające tych, którzy włączyli się bardzo 

mocno w to, aby można było normalnie funkcjonować. 

Jeśli chodzi o brak prądu to gmina nie jest władna ani energetyka ponieważ linia idąca przez las w stronę 

Dębówca to wszystkie przewody i słupy były zerwane i potrzeba było kilku dni na odbudowę i kilka 

dni te miejscowości prądu nie miały. 

Przewodniczący Rady – w sobotę o 6.00 przejechał samochodem przez miasto i w kierunku Osińca to 

wszystkie drogi na tym odcinku były już przejezdne. Strażacy musieli pracować całą noc i był 

zaskoczony, że tak szybko zostało to udrożnione. Nawałnica była potężna, uszkodzeń było bardzo 

dużo.  

Radny Pan Mariusz Nawrocki – powiedział, że chodziło mu o to, aby w sobotę był czynny telefon w 

gminie, mieszkańcy do niego dzwonili i pytali. 

Pan Wójt – telefon nie mógł działać, ponieważ dopiero w środę włączono prąd w urzędzie. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – dlaczego miasto już na drugi dzień wskazało pięć lokalizacji, gdzie 

można było składować gałęzie, a w gminie nie działo się nic. 

Pan Wójt – miasto jest scentralizowane i w kompleksie natomiast nikt z Piekar nie będzie wywoził do 

Wełnicy odpadów po nawałnicy. Wszyscy wiedzą, że w każdej wsi można w stosownym miejscu 

składać gałęzie później gmina będzie to usuwać. 

 

Radny Pan Łukasz Ciesielski – ma wrażenie, że niektórzy nie byli po nawałnicy na terenie gminy 

ponieważ najstarsi mieszkańcy wsi nie pamiętają takiej sytuacji. Co by to dało, gdyby urząd gminy był 

czynny już w sobotę to nie ma związku ponieważ  na każdej wsi był sołtys, rada sołecka, mieszkańcy. 

W Zdziechowie już od godziny 23.00 do rana mieszkańcy wzajemnie sobie pomagali w usuwaniu 

skutków nawałnicy. Radny podziękował mieszkańcom i strażakom. Strażacy całe noce i dnie na 

zmianę pracowali niektórzy po trzy doby. W Zdziechowie do niedzieli do godz.16.było już 

posprzątane.  Miejsca składowania gałęzi były wyznaczone we własnym zakresie.  

Radny Pan Marian Kaźmierczak – radni byli na miejscu tragedii, była sprawa koordynacji działań w 

jednych wsiach była lepsza natomiast w innych gorsza na zasadzie, że w Zdziechowie znaleziono 

miejsca na składowanie drewna a w Jankowie jeszcze mieszkańcy pytali, czy mogą wziąć drewno 

które  zostało pocięte. 

Dalej Radny Pan Marian Kaźmierczak zapytał Wójta – na początku obecnej kadencji mieszkańcy 

otrzymywali wiadomości przez sms o zbliżającej się zdarzeniu co się stało, że przestało to działać. 

Wójt – te informacje przekazuje zawsze Powiatowy Zarząd Kryzysowy, nie ma wiedzy dlaczego w tym 

przypadku nie było takiej informacji. 

Radny Pan Paweł Jesiołowski – najwięcej do powiedzenia i zrobienia mieli strażacy. Strażacy 

wyjeżdżający z Mnichowa, aby dojechać do szpitala na ul. Poznańskiej jechali dwie godziny ponieważ 

najpierw była konieczność udrożnienia drogi. Przez pierwszą dobę, to była akcja udrażniania dróg, 
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decydowała Państwowa Straż i wszystkie jednostki OSP których jest 41 w powiecie, głównie 

pracowały na terenie miasta. Bez ochotników miasto by sobie nie poradziło. Do tej pory było 

zagrożenie na terenie Mnichowa przy szkole, gdzie wycięto uszkodzone drzewa. 

Najwięcej wyjazdów straży do zagrożeń było ze Strzyżewa Smykowego i Mnichowa. Chwała tym 

strażakom. 

Radny Pan Wojciech Wilkosz – bardzo duże uznanie należy się strażakom, jak minęła wichura to od razu 

wyjechali  na drogę wojewódzką Gniezno-Bydgoszcz  która była całkowicie zatarasowana przez 

powalone drzewa Pomagali mieszkańcy swoimi ciągnikami, spychaczami, aby udrożnić przejazd np. 

karetki pogotowia. We wsi Modliszewo dopiero w czwartek został włączony prąd. Połączeń 

telefonicznych również nie było ponieważ telefony są podłączane do linii energetycznych. W 

Modliszewie były złamane 4 słupy energetyczne. Były jednostki ściągnięte z Piły, Konina i Poznania. 

Dotyczy to również jednostek do naprawy linii energetycznych. Stopniowo usuwa się składowane 

drzewa i gałęzie z poboczy dróg również wojewódzkich. Strażacy zakładali plandeki na uszkodzonych 

dachach. Duże podziękowania dla strażaków. Urząd gminy nie miał połączenia telefonicznego z 

uwagi na brak prądu. Ponadto Wójt się z Radnym kontaktował telefonicznie i działania były robione 

na bieżąco. 

 

Pan Wójt poinformował o zerwanej całkowicie siatce przy drodze serwisowej S5 w kierunku na 

Bydgoszcz, co stwarza niebezpieczeństwo wtargnięcia dzikich zwierząt.  

Radny Pan Bolesław Dziel – wieś Jastrzębowo-Smolary do dnia dzisiejszego  nie ma prądu. Jest kilka 

hektarów lasu do wycięcia. 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – ma nadzieję, że u osób które złożyły wnioski straty będą 

szybko oszacowane i będą kierowane środki finansowe po otrzymaniu ich z budżetu państwa. 

Stwierdził, że kilka minut nawałnicy, a miesiące czy lata, aby odbudować wszystko do stanu 

pierwotnego. 

 

Ad.7 

 

Odczytano projekt uchwały Nr XXXVIII/ 259 /2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok  

Pani skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.  

Dochody zwiększamy o 140 tys. i wydatki również. W wydatkach jest więcej zmian ponieważ, aby 

zabezpieczyć możliwość  naprawy zniszczeń po nawałnicy zdjęto z zadania inwestycyjnego – Budowa 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie kwota 1.800tys.zł. Kwota która pozostaje 

zabezpiecza to, co gmina wyda w tym roku na tą inwestycję. 

Dochody – otrzymaliśmy kwotę 40 tys. zł. dla wsi Kalina i Lubochnia które brały udział w Projekcie 

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” ,gmina dokłada 30 tys. zł. Te pieniądze gmina posiadała w budżecie  

po stronie wydatków ponieważ był to warunek, aby można było te wnioski złożyć. 

Zwiększono o 100 tys. dochody ze sprzedaży mienia gminnego na to pozwoliły osiągnięte dochody. 

Wydatki – największą kwotę pomocy przeznaczono na drogi gminne wiaty, znaki drogowe to, co uległo 

uszkodzeniu łącznie kwota 855 tys. dodatkowo 55 tys. zł. na zakup nowych wiat przystankowych. 

Na domy komunalne zwiększono 230 tys. zł na naprawy. 

Wydatki na urząd zwiększono o 29 tys. zł. na zakupy i usługi. 

Na OSP zwiększono plan o 20 tys. zł. ma to związek z działaniami ratunkowymi, na dzień dzisiejszy nie 

ma jeszcze zliczonych wszystkich godzin ponieważ strażacy jeszcze pracują. 

Jak to będzie to zobaczymy czy zaplanowane środki wystarczą. 

Kwotę 350.000 tys. przeznaczamy na naprawy w szkołach szczególnie na szkołę w Goślinowie, prace już 

trwają. 

Przeznaczono 300 tys. zł. na wywóz odpadów komunalnych  po nawałnicy. Kwotę 43 tys. przeznaczono 

na uporządkowanie terenów zielonych po nawałnicy i zakup drzew i krzewów. 

Kwotę 40 tys. zł. przeznaczono na świetlice wiejskie, które zostały uszkodzone na prace bieżące. 

Zmiany wprowadzone które mają wpływ na wydatki majątkowe dotyczące m.in. budowy Zespołu-

Szkolno-Gimnazjalnego  zostały wprowadzone do WPF. 
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 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017r. za było 14 głosów. Radna Agata Górna 

zwolniła się z dalszych obrad. 

 

- uchwała Nr XXXVIII/ 258/2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno 

 

Pani Skarbnik –na rok 2018 wprowadzono środki europejskie które gmina otrzymuje na budowę budynku 

szkoły podstawowej w Zdziechowie, które jest częścią zespołu szkolno-gimnazjalnego. W ramach 

budowy szkoły gmina otrzyma kwotę 3 mln.968,026tys.zł.ale to będzie w roku 2018, po wykonaniu 

zadania. Całkowita wartość projektu to kwota 7mln.986.tys.zł. Oprócz tego są zadania które są 

finansowane z własnych środków. Była konieczność dołożenia na opłacenie za energię elektryczną 

przy drogach. Ponadto do Zdziechowy do części finansowanej ze środków własnych zostały 

przesunięte środki tj. na 2018r.  jest 5 mln. zł na rok 2019 – 8 mln. zł. Wszystko będzie wiadomo po 

przetargu na budowę budynku szkoły podstawowej i jakie będą terminy płatności faktur. 

 

 Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała w sprawie odszkodowania , czy gmina wydatkuje środki a 

później firma ubezpieczeniowa zwraca i w jakim procencie? 

Pani Skarbnik – nie wiadomo w jakim procencie, ponieważ ubezpieczenie zależy od sumy ubezpieczenia, 

podanej wartość, od rodzaju podanej szkody, od oszacowania szkody. Jutro będzie jeździła komisja z 

firmy ubezpieczeniowej w celu szacowania szkód. To wszystko jest ubezpieczone, zgłoszenia wysłano 

już do firmy ubezpieczeniowej. Gmina ze swojej strony wykonała dokumentację fotograficzną 

każdego obiektu, który został uszkodzony: szkoły, przedszkola, drogi, wiaty przystankowe, domy 

komunalne. Płyta została wysłana do ubezpieczyciela było zgłoszenie szkód na każdy obiekt 

oddzielnie.  

Z racji tej, że są to obiekty publiczne tj. budynek szkoły i place wokół szkół to gmina musi to uprzątnąć z 

własnych środków, a firma ubezpieczeniowa  później przesyła odszkodowania.  

 

Głosowanie uchwały: za 13 głosów. Radna Pani Wioletta Nawrocka wyszła z sali. 

 

- uchwała Nr XXXVIII/ 260/2017 w sprawie zmiany uchwały 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 

Przewodniczący Rady uzasadnił podjęcie uchwały. Popełniono błąd w poprzedniej uchwale w dacie jej 

podjęcia. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXVIII/261 /2017 w sprawie określenia przekazania mienia znajdującego się w zarządzie 

dotychczasowych zespołów szkolno-gimnazjalnych, dotychczasowego zespołu szkół i dotychczasowych 

sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Gminnych Pan Jarosław Wietrzyński uzasadnił uchwałę. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak zapytał, czy ta uchwała powoduje skutki finansowe? 

 

Dyrektor Pan Jarosław Wietrzyński odpowiedział, że nie. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

   

Ad. 8,9 i 10 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski udzielił głosu Panu Adamowi Zielińskiemu. 

Pan Adam Zieliński powiedział, że przyszedł na obrady ponieważ myślał, że obrady zdominuje kwestia 

kataklizmu jaki przeszedł na terenie gminy, ale stwierdził, że została przedstawiona tylko fotografia tego 

co się wydarzyło. Brak jest wniosków, propozycji, brak oceny działalności Pana Wójta i gminnego 

zespołu zarządzania kryzysowego. Chodziło o to, aby komisja rewizyjna która zajmuje się 

bezpieczeństwem przedstawiła ocenę działania organów gminy. Gmina działa w takich sytuacjach 

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z tą ustawą Wójt powinien wykonywać pewne 
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zadania  i obowiązki. Pan Adam Zieliński zapytał Pana Wójta, czy powołał gminny zespół zarządzania 

kryzysowego jeśli tak, to kiedy, jeśli nie, to dlaczego. 

Następnie zapytał, czy zespół zarządzania kryzysowego realizował zadania nakreślone w gminnym planie 

zarządzania kryzysowego. Jeśli tak to które procedury zostały wdrożone, kiedy, a jeśli nie to dlaczego. 

Ponadto dlaczego nie został uruchomiony system wczesnego ostrzegania. 

Pan Adam Zieliński. powiedział, że zdarzenie było 11 sierpnia br. ale dopiero 14 sierpnia przyjechał Pan 

Wójt do wsi Skiereszewo.   

Ale Pan Wójt nie musiał sam przyjeżdżać, mógł przyjechać członek gminnego zespołu zarządzania 

kryzysowego, aby stwierdzić jaka była sytuacja. Radny i sołtys wsi Skiereszewo, przyjechał, aby się 

dowiedzieć, co się stało w dniu 15 sierpnia. 

Mieszkańcy osiedla Bajkowego już w tym czasie sami wypompowali wodę z podtopionych domów.  

Nic państwo nie robicie, wręcz przeciwnie  udajecie, że nie jesteście gospodarzami na własnym terenie. 

Przykład - sprawa planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 41 na os. Bajkowym. 

Funkcjonują tam komisy samochodowe na działkach nr.41/10, 41/11,41/12,41/13 , Rada Gminy uchwaliła 

plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe. Na działce nr 41/10 będzie 

utwardzany plac i będzie kolejny komis niezgodnie z obowiązującym planem. Dalej Pan Adam Zieliński 

zapytał, czy Radni są figurantami, czy tworzą prawo, a Wójt, czy jest organem wykonawczym tej Rady, 

aby wdrożyć to prawo. Jeśli Wójt nie ma narzędzi to od tego jest prokuratura lub inne organy, aby ludzi 

którzy łamią prawo zmusić do tego, aby byli praworządni.  

 

Ponadto Pan Adam Zieliński powiedział, że kiedyś wnioskował, aby oświetlić i położyć nawierzchnię 

asfaltową na odcinku ok.100 m. na os Bajkowym. Mówi się, że gmina nie ma pieniędzy. Ale okazuje się, 

że we wsi Skiereszewo nr 14B,14D,14c, 9 i 9a, gdzie budynki są niedawno wybudowane lub w budowie 

przy kilku budynkach jest położona nakładka bitumiczna, która podchodzi pod te budynki i wybudowano 

słupy oświetleniowe. Podobnie jak kiedyś gmina wykonała chodnik pod budynek pana posła 

Ostrowskiego. Poprosił, aby się tą sprawą zainteresować. Jest okazja teraz, aby osiedle Bajkowe 

odwodnić. Gmina powinna wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu o 

środki na odwodnienie tego terenu oraz we wsi Osiniec. 

 

Następnie Pan Adam Zieliński powiedział, że są elementy które są dobre w gminie jednym z nich jest 

otwarcie remizy połączonej ze świetlicą w Mnichowie. Gmina powinna budować remizy strażackie, gdzie 

będzie świetlica i będzie gospodarz – ochotnicza straż pożarna strażacy zadbają o to, tak jak dbają o nasze  

bezpieczeństwo. Mieszkańcy widzą i doceniają poświęcenie i odwagę strażaków. Również nie potrzebna 

jest panie Radny Wilkosz pochwała pana Wójta, ponieważ podobnie jak Wójta i pańską formację 

polityczną niedługo ludzie ocenią w wyborach. Albo uzyskacie wymagane procenty, albo ich nie 

uzyskacie,  albo przejdziecie  do politycznego niebytu. Jeżeli będziecie tak działać, jak to  opisuje nasz 

słynny pisarz w noweli „Szkice węglem”. Kiedyś mówiłem państwu, aby poczytali Konstytucję, teraz 

wszyscy mądrzy wymachują Konstytucją nawet ci, którzy jej nie czytali. Natomiast w „Szkicach węglem” 

są te patologie pokazane, które również występują w naszej gminie, zachęcam. Proszę poszukać paraleli w 

tym, co Henryk Sienkiewicz już dawno temu przewidział, a czego państwo tutaj nie widzicie, bo za długo 

tutaj już jesteście. Niektórzy Radni mają już tutaj etat. Radni oderwali się od mieszkańców.  

W gminie są cztery Gminne Ochotnicze Straże Pożarne, z czego dwie są w krajowym systemie  

ratowniczo gaśniczym. Dwie są poza tym systemem. W Strzyżewie Smykowym niewielkiej wsi jest OSP 

natomiast w Jankowie Dolnym, gdzie mieszka ok.1000 osób nie ma OSP. Również w Osińcu, Wełnicy, na 

Piekarach, ale za to jest wybudowana piękna świetlica i parking, gdzie parkuje sąsiad naczepę. 

Tak dalej być nie może.  

 

Radny Pan Wojciech  Wilkosz – nie zgodził się z zarzutem, że Rada nic nie robi, Pan Adam Zieliński nie 

będzie dyktował, co ma robić komisja rewizyjna, ponieważ sprzątanie po nawałnicy jeszcze się nie 

zakończyło.  

Ponadto Wójt się kontaktował zaraz po nawałnicy  z sołtysami i radnymi. Następnie Radny powiedział, 

aby Pan Adam Zieliński. zajął się sam swoją działką która jest podtapiana i nie musi zwracać uwagi, że 

nic się nie robi, bo w gminie robi się bardzo wiele. 
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Pan Wójt – odpowiadając Panu Adamowi Zielińskiemu w sprawie podtapiania i zalewania m.in. osiedli 

jak u pana Adama Zielińskiego to taka sytuacja jaka była, że w pół godzinie było tyle opadów deszczu, co 

czasem przez 2-3 miesiące to nie jest  normalne. Czasem jest tak, że woda nie odchodzi i to nie jest winna 

gmina, ani rada, ale też jest wina mieszkańców ponieważ wszystkie grunty na terenie Skiereszewa były 

zdrenowane przed rozpoczęciem opracowania planu. W każdym pozwoleniu na budowę w warunkach 

zabudowy jest zapis, że wszystkie urządzenia które znajdują się w terenie należy zostawić w takim stanie 

jak przed rozpoczęciem budowy. W trakcie budowy sieci gazowej sprawdzałem jak były wykopy są 

założone rurki drenarskie, ale tam, gdzie są budowane domy nie odprowadzono wody, nie założono obejść 

to skutki są  taki, a nie inne. 

Pan Wójt – po nawałnicy wszystkie siły i środki były kierowane tam, gdzie  rzeczywiście była potrzeba i 

jest w dalszym ciągu nagłej i bezwzględnej pomocy.    

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – była informacja o tym, aby w sprawie odwodnienia złożyć 

wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale wystarczy wiedzieć o tym, że Fundusz 

działa na zasadzie ogłaszania naborów w określonym temacie. W tym roku były nabory na 

termomodernizację budynków, na fotowoltaikę i energię odnawialną oraz na program ”Piecyk”, gdzie trzy 

razy był przesuwany termin. W związku z tym, trudno złożyć wniosek skoro nie ma naborów. 

 

Pan Wójt – komisja która zajmowała się usuwaniem skutków nawałnicy już w sobotę w godzinach przed 

południowych była zorganizowana, ale były nieczynne telefony nie było prądu więc łączność była 

utrudniona. 

Pan Wójt – odpowiadając Panu Adamowi Zielińskiemu – to nie jest problem dla urzędu zrobić 100 m. 

drogi czy 1-2 lampy. Ale na to wymagane jest pozwolenie na budowę, gmina tego nie otrzyma ponieważ 

jest tam konflikt interesów o którym Pan niejednokrotnie mówił. Dopóki nie będzie porozumienia to urząd 

pozwolenia na budowę nie otrzyma.   

  

Ad.11 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski po wyczerpaniu porządku obrad podziękował za przybycie i 

zamknął XXXVIII sesję  nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.  

 

Obrady Sesji trwały od godziny 14.00 – 15.25 

  

Protokolant         Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                 /-/ Piotr Łykowski 

 

  


