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Projekt 

Protokół Nr XXXIX /2017 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 27 września 2017r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XXXIX 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, Radcę prawnego Pana Henryka Klicha, Dyrektorów 

Szkół Gminnych i Przedszkoli, Dyrektor Instytucji Kultury Panią Mirosławę Bakalarz, Panie i Panów 

Sołtysów gminy Gniezno, Kierownika GOPS-u Mariusza Jopę i osoby które przybyły na sesję.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na posiedzeniu Radny Pan 

Kazimierz Bułakowski.   

 

Ad.2 

Porządek obrad który Radni otrzymali wraz z projektami uchwał: 
1/. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji nadzwyczajnej z 29.08.2017r. 

5/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.  

7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8/. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za  I półrocze 2017roku i jej       

    przyjęcie. 

9/. Dyskusja 

           10/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/.zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

b/.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi   

    Jankowo Dolne dz.nr. 535 

c/.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we     

    wsi Dalki – działka nr 32/2 

d/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 49/1, 49/2, 49/3 i 50 w   

     miejscowości Wola Skorzęcka 

e/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w    

     miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno 

f/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu    

    położonego w miejscowości Lubochnia działki nr.ewid.138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18      

    i  138/19 

g/. nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne 

h/. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

i/. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów    

    komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za       

    uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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             11/. Informacja Przewodniczącego Rady nt.złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych. 

12/. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. 

13.  Interpelacje  i zapytania Radnych. 

             14/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

             15/. Wolne wnioski i informacje. 

             16/. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy. 

  

Ad.3 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 

Jankowo Dolne dz.nr. 535 

Więcej wniosków Radnych nie było. 

Rada głosowała jednogłośnie porządek obrad po zmianie. 

 

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

będą prawomocne. 

 

Ad.4 

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

 

Ad. 5 

 

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

Mariana Kaźmierczaka i Pana Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie składu  komisji : za 14 głosów.  

 

Ad. 6 

Wójt – od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego na terenie naszej gminy wykonywane jest oświetlenie  które 

było poprzedzone przetargiem. Odbył się również przetarg na łatanie dziur na drogach gminnych oraz 

na budowę drogi Szczytniki Duchowne-Wierzbiczany. Ten odcinek został podzielony na dwie części.  

W tym roku wykonywany będzie odcinek  drogi o długości 1 km.   

Również odbył się przetarg na ścieżkę rowerową i na budowę drogi Strzyżewo Kościelne – Dębówiec. 

Ukończone zostały przyłącza sieci wodociągowych i kanalizacji. 

Trwa budowa drogi w Jankówku. 

W realizacji jest budowa przyłączy sieci gazowych do gminnych obiektów tzn. świetlic: 

w Kalinie,Krzyszczewie, Lubochni, Strzyżewie Kościelnym, Strzyżewie Paczkowym. To nie są jeszcze 

wszystkie obiekty, w przyszłości będzie wykonana dokumentacja na sieć gazową na pozostałe gminne 

obiekty. Budynek po szkole w Strzyżewie Smykowym gmina chce sprzedać, ale obecnie jest brak 

zainteresowania. 

Obecnie trwa usuwanie skutków nawałnicy, ponieważ tego się nie można zrobić w krótkim czasie.  

W ubiegłym tygodniu usuwane były pnie po ściętych drzewach w Pyszczynie na Osińcu, w Krzyszczewie 

i Zdziechowie. Była konieczność wykonania tych prac specjalnymi koparkami o dużej mocy.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak – na ostatnim posiedzeniu komisji poruszono 

sprawę budowy oświetlenia drogowego. Lampy są gęsto projektowane, że można czytać gazetę. Czy jest 

przepis mówiący o tym, w jakich odległościach te lampy powinny być. Dla Radnego logiczne jest,aby 

były trochę rzadziej nie naruszając kwestii oświetlenia i bezpieczeństwa, to byłoby trochę taniej. 

Wniosek Komisji Oświaty jest taki, że jeżeli jest taka możliwość to prosimy o sugestię do projektanta, aby 

oszczędniej projektował oświetlenie. 

 

Wójt – jeżeli lampy są rzadziej, to wówczas jest droższa eksploatacja ponieważ muszą być mocniejsze i 

większe lampy oraz żarówki. Natomiast jeśli są zaprojektowane gęściej to jest jeden wydatek, a później  

urządzenia świecące są o mniejszej mocy. 
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Więcej pytań do informacji Wójta nie było. 

 

Ad.7 

 

W czasie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy.   

W dniu 21 września br.odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji 

Rewizyjnej  na którym omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję, które uzasadniały Pani Sekretarz i 

Pani Skarbnik. Komisje nie miały uwag i opiniowały projekty pozytywnie. 

Ponadto na posiedzeniu Komisja Rewizyjna z rocznego planu pracy skontrolowała wpływy za odpady 

komunalne za I półrocze br. Pani Skarbnik poinformowała, że w celu ściągnięcia zaległości wystawiono 

494 upomnień na kwotę 81.367,74 zł  

Następnie Komisja Rewizyjna wysłuchała informacji Pani Skarbnik nt.ściągalności podatków 

uchwalonych przez Radę za I półrocze br.   

Komisja Oświaty obradowała w dniu wczorajszym, omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję 

Ponadto komisja uzyskała informację o ilości wniosków na stypendia Wójta. 

Przewodniczący Komisji Pan Marian Kaźmierczak poruszył sprawę wysokości dodatku dla nauczycieli za 

wychowawstwo w klasach. 

W dniu 11 września br. pełniłem dyżur Radnego. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było.         

 

Ad.8 i ad.9 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2017r i jego przyjęcie. 

 

Skarbnik Pani Gabriela Cempel omówiła informację opisową za I półrocze. 

Dochody zrealizowano w kwocie   25.965.240,50 zł. 

Wydatki zrealizowano w kwocie    22.276.273,zł. 

Nadwyżka w wysokości               3.688.967,25 zł. 

Dochody majątkowe                       711.500,00 zł. 

Sprzedano dwie działki we wsi Piekary i Kalina oraz sieć gazową. 

Dotacje na zadania zlecone łącznie  8.253.868,48 zł 

Najwięcej na wychowanie w rodzinie  5.420.258,00 zł. 

Świadczenia rodzinne                           2.176.500,00 zł. 

Akcyza          573.063,63 zł. 

Dotacje na zadania własne                      312.370,00 zł. 

Wychowanie przedszkolne                     166.583,00 zł. 

Subwencja część oświatowa   -    4.691.888,00 zł. 

Subwencja wyrównawcza  -       742.872,00 zł. 

Gospodarka odpadami            -       808.810,81 zł. 

Korzystanie ze środowiska     -       546.667,56 zł. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -  4.419.258,00 zł. 

Skutki obniżenia stawek podatkowych: 

- osoby prawne        192.136,44 zł. 

- osoby fizyczne      650.831,63 zł. 

Zaległości w podatkach:  1.874.030,98 zł 

- osoby prawne        209.097,19 zł. 

- osoby fizyczne      316.295,56 zł. 

- opłaty                 1.352.638,23 zł., w tym fundusz alimentacyjny 1.024.409,37 zł  
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Wydatki: 

- wydatki bieżące    20.943.622,10 zł. 

- majątkowe               1.332.651,15zł. 

 

W tych wydatkach jednostki zrealizowały: 

GOPS   8.047.684,19 zł. 

Centrum Usług Wspólnych  5.861.393,70 zł.- głównie wynagrodzenia i pochodne. 

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych   5.73.475,43 zł. 

Instytucja Kultury   62.496,00 zł. 

Rozchody              845.335,73 zł. 

Przychody        14.000.000,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski powiedział, że elementem łącznym do rozpatrzenia 

sprawozdania i przyjęcia jego wykonania  jest również Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu która została przesłana 01września 2017r. Skład Orzekający wystawił ocenę pozytywną o 

realizacji budżetu. Badane były trzy obszary : przychody i rozchody w budżecie, WPF i informacja z 

przebiegu realizacji budżetu dotycząca również planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteki 

Publicznej. Te trzy elementy składają się na to, że opinia RIO jest pozytywna. 
 

Pytań do przedstawionej informacji nie było.  

 

Sprawozdanie za I półrocze Rada  przyjęła jednogłośnie. 

 

Ad.10 

Podjęcie następujących  uchwał: 

  Nr XXXIII/ 262/ 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.  

Zwiększa się dochody i wydatki. W dochodach wprowadzamy środki z odszkodowań po nawałnicy za 

szkody powstałe w mieniu gminnym kwota 180.549,74 zł. 

Gmina otrzymała zwrot w funduszu sołeckim  za 2016r. w kwocie 113.549,74 zł.oraz dotacje na zadania 

zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki kwota 65,01 zł.jest to wyrównanie do poprzedniej dotacji. 

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 293.861,31 zł. 

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.8883,40 zł, na zakup wyposażenia placu zabaw we wsi Lubochnia 

Zwiększono o kwotę 50.000,00- zł na budowę sieci wodociągowych i dokumentację,   

Zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 280.000,00 zł. 

Zmniejszono  wydatki o kwotę 20.000,00 zł na remonty domów komunalnych. 

Zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł. na wypłatę za akcje ratunkową w trakcie i po nawałnicy. 

Zwiększono plan wydatków na świetlice wiejskie o kwotę 5.681,211 zł. 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie./14 Radnych obecnych/. 

- uchwała Nr XXXIX/263/2017 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXIX/264./2017  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki dz.nr.32/2 

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

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, 1 głos przeciwny. 

 - uchwała Nr XXXIX/265/2017  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 49/1,49/2,49/3, i 50 w miejscowości  Wola Skorzęcka 
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Pracownik urzędu Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań nie było.  

Głosowanie uchwały; za 14 głosów, 1 głos przeciwny.  

- uchwała  Nr XXXIX/266/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno, 

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

Głosowanie uchwały: za 14 głosów,  

- uchwała Nr XXXIX/267/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia działki nr.ewid.138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 

138/18  i  138/19  

Pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał Wójta dlaczego gmina kontynuuje uchwalanie nowych planów  miejscowych 

skoro starych planów  jest ogromna kolejka. Wniosek dotyczący tej uchwały wpłynął w listopadzie 2016roku 

jeszcze nie minął rok, a już jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

Na wcześniejszych sesjach była mowa o tym, że gmina trochę przystopuje z planami. Tak wnioskowała Komisja 

Oświaty. Są wsie, gdzie brak jest wodociągu. Jeżeli wszystko będzie rozdrobnione, to za chwilę budżet gminy 

będzie wynosił 70 mln., a nie będzie pieniędzy na nic. 

Radny uzyskał  informację z działu inwestycji z której wynika, że działek w gminie nie brakuje. 

Wójt – działek w gminie nie brakuje, ale zainteresowanie zmianą przeznaczenia gruntu jest duże. Są tereny, gdzie 

jest mniejsze zainteresowanie, ale są tereny, o których mówimy teraz to działki się sprzedają bardzo szybko. 

Stąd są robione plany miejscowe. 

Pan Radny Mariusz Nawrocki – gdyby dzielenie działek nie generowało  kosztów to Radny  jest za tym, ale jeżeli 

gmina płaci za wykonanie planu, czasem sprzedaż działek nie idzie zaraz po uchwaleniu planu tylko trwa dłużej tj. 

powyżej 5 lat i wówczas nie ma już opłaty planistycznej 

Jak powstanie plan to Wójt wie, że w dalszej części  jest budowa wodociągów itp.   

Dlaczego ten plan tak szybko, skąd ten pośpiech? 

Wójt – to są tereny, które dookoła są zagospodarowane, odrolnione, zainteresowanie w tym terenie jest olbrzymie. 

Mieszkańcy na pewno będą sprzedawali działki i wtedy jest zwrot w postaci opłaty planistycznej.  

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał, czy Wójt nie widzi konsekwencji finansowych  dla budżetu gminy 

przystąpienia do nowych i uchwalania starych planów miejscowych. 

Dalej Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że brakuje sesji na której by były tylko plany miejscowe, Rada by 

zobaczyła na monitorze w ilu wsiach, ile powstało osiedli, gdzie  powstał jeden lub dwa domy. Jest to 

niegospodarne, bo nie można podłączać mediów do jednego domu, ale musimy, jest to bardzo niepożądane.   

Wójt – jeżeli działki się sprzedają i powstaje jeden lub dwa domy to jest już lawina. Najważniejszy jest ten 

pierwszy dom. Było wiele takich sytuacji, że wydawało się, że w tym miejscu plan będzie fiaskiem. Po rozpoczęciu 

budów, zainteresowanie wzrasta i działki są sprzedawane. Tak samo w Lubochni gdzie były tereny gminne 

mówiono, że one się nie sprzedają cena była wysoka, ale wszystkie działki zostały sprzedane, domy się budują i jest 

zainteresowanie. Zdarzają się przypadki, że mieszkańcy robią plan miejscowy i czekają albo na dobrą cenę albo na 

upływ 5 lat, gdzie opłata przestaje obowiązywać. Generalnie prawie wszędzie działki  się sprzedają i tereny są 

urbanizowane, ludzie mieszkają i płacą podatki. Jeśli gmina przystąpiła do takiej działalności i zdecydowano, że 

plany będą opracowywane to tej procedury i przy takim zainteresowaniu uważam, że nie należy wstrzymywać. 

Przewodniczący Rady – każdy z Radnych będzie głosował albo za,  albo przeciw uchwaleniu. Każdy z nas działa 

w oparciu o wiedzę i doświadczenie nikt nie głosuje pod naciskiem tylko zgodnie ze swoim sumieniem, wolą i 

wiedzą. W tym się mieści odpowiedź na większość zadanych pytań. 

Radny Pan  Mariusz Nawrocki – głosowanie jest stricte polityczne , mam nadzieję, że za rok się zmieni duch w tej 

radzie  i wreszcie interes gminy będzie istotny. Był czas kiedy w gminie trzeba było działki dzielić, teraz jest takie 

nasycenie działek, że można przystopować. Kwota 200 tys. które jest w tym budżecie przeznaczona na plany 

miejscowe w kolejnym budżecie tego nie uchwalać i zajmować się tymi mieszkańcami, którzy już są w gminie 

którzy nie mają często wodociągów i kanalizacji. Wójt obiecał, że w tej kadencji coś w tym kierunku będzie 

robione, ale komisja oświaty nie była poinformowana że w tym temacie coś jest robione. 



 6 

Problem Szczytnik Duchownych, Lubochni, Woli Skorzęckiej temat nie ruszony.  

Wójt – wielokrotnie powtarzałem jakie są powody tego, że kanalizacja jest na takim etapie, a nie innym.  

Wszyscy wiemy, że gmina jest uzależniona od miasta jeśli miasto wyprowadzi kolektory do swoich granic to 

automatycznie ruszamy i będziemy wtedy mogli nasze miejscowości podłączać. Na dzień dzisiejszy trzeba by było 

budować  4 oczyszczalnie każda kosztuje 10 mln.zł. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – nikt nie oczekuje budowy 4 oczyszczalni chodzi o to, aby budować sukcesywnie. 

Powstała oczyszczalnia w Jankowie Dolnym przyłączone jest Jankowo Dolne, Jankówko i Wełnica.  

Jeśli Wójt bardzo liczy na miasto to może czas się z miastem Gniezno połączyć. Prezydent Tomasz Budasz mówi, 

że chciał w tej kadencji miasto obudzić i chciał się z gminą połączyć. Może byłoby to bardziej rozsądne. 

Wójt – to czy byłoby rozsądne czy nie to nie jest tylko moja decyzja , o połączeniu miasta i gminy to Prezydent 

Tomasz Budasz nie jest pierwszym prezydentem który ostrzy sobie zęby i długo jeszcze panowie prezydenci będą 

ostrzyć. 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – wszyscy dążyliśmy do tego, aby korzystać z funduszy zewnętrznych 

bo one wspierają gminę. W tej kadencji pozyskano środki na sieć gazową, a nie da się wszystkiego zrobić od razu.  

Jeżeli chodzi o media, czy sieć gazową to możemy się jako gmina pochwalić.    

Więcej pytań nie było.  

Głosowanie uchwały: za 11,wstrzymujące 2, przeciw 1 głos. 

- uchwała Nr XXXIX/263/2017 w sprawie  nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, Radny Mariusz  Nawrocki opuścił salę i nie brał udziału w głosowaniu. 

- uchwała Nr XXXIX/268/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

Przewodniczący Rady poinformował o zmianach w treści uchwały na wniosek komisji oświaty. 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. Radny Mariusz Nawrocki nieobecny na sali podczas głosowania.  

- uchwała Nr XXXIX /269/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. Radny Mariusz Nawrocki nieobecny na sali podczas glosowania.  

Ad.11 

 

Przewodniczący Rady poinformował o oświadczeniach majątkowych radnych za 2016 rok. 

Pełniąc funkcję radnego należy złożyć oświadczenie majątkowe na moje ręce i dalej je przekazuję do 

Urzędu Skarbowego. Przewodniczący Rady składa swoje oświadczenie do Wojewody Wielkopolskiego. 

Z informacji Urzędu Skarbowego wynika, że w niektórych przypadkach są drobne uchybienia które w 

żaden sposób nie wpływają na zastrzeżenia do oświadczenia.  

 

Dalej Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła informacja od Wojewody 

Wielkopolskiego o tym, że Przewodniczący Rady złożył oświadczenie majątkowe w terminie i nie 

stwierdzono w nim nieprawidłowości.  

 

Ad.12 

Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił informację z przygotowania szkół do nowego roku 

szkolnego – protokół z dnia30 sierpnia 2017r. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty poruszył sprawę podwyżki dla nauczycieli dodatku za 

wychowawstwo w klasach. Wspomniał art.30 ust.6 Karty Nauczyciela rozporządzenia Ministra Edukacji z 

dnia 31.01.2005r.w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli oraz 

Rozporządzenia z 2.02.2005r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz za godziny 

ponadwymiarowe to stawka powinna wynosić do 10 % wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela. 
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W szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Gniezno dodatek za wychowawstwo wynosi od 

90 zł – 130 zł. 

 

Ad. 13 i ad 14 

 

Sołtys wsi Braciszewo Pani Czesława Budzyńska poinformowała, że złożyła pismo w sprawie 

utwardzenia parkingu przy świetlicy w Braciszewie. Na następny rok z funduszu sołeckiego wieś 

przeznaczyła 10 tys. zl. na to zadanie. Wiadomo, że środków na ten cel nie wystarczy. 

Pani Sołtys zawnioskowała, aby parking był ukończony w 2018roku.  

Następnie Pani Sołtys zapytała, co z wizytacjami Komisji Oświaty w świetlicach ponieważ mimo 

wniosków komisji nic się nie dzieje, jeśli chodzi o remonty.  

Dalej Pani Sołtys wnioskowała, aby główne zabezpieczenie energetyczne było dostępne poza świetlicą 

wiejską.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że za każdy raz protokoły z objazdu świetlic przez 

Komisję Oświaty są odczytywane na sesji i przekazywane do Wójta. 

 

Wójt – mieszkańcy w budynku świetlicy muszą mieć klucz do szafki energetycznej. 

 

Radna Pani Maria Brykczyńska zawnioskowała o powstanie komisji statutowej. 

Radca Prawny Pan Henryk Klich powiedział, że to radni muszą mieć inicjatywę. 

 

Dalej Radna Maria Brykczyńska poruszyła sprawę drogi rowerowej Gniezno-Jankówko, która ma być 

wykonana z kostki brukowej jest to droższe niż wykonanie z asfaltu. Koszt 1m2 asfaltu to 80 zł, natomiast 

kostka kosztuje 80 zł za 1m2 plus robocizna. Odchodzi się już od tego, ponieważ nie jest to bezpieczne 

dla rowerzystów. Pani Radna powiedziała, aby na przyszłość tego nie robić. 

Wójt – projektant który wykonywał projekt miał do tego odpowiednie uprawnienia. 

Radny Pan Wojciech Wilkosz – są drogi, które wykonuje się z kostki i sprawdzają się, ponieważ wtedy 

woda ma gdzie wsiąkać. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki powiedział, że popiera wniosek Radnej Brykczyńskiej w sprawie komisji 

statutowej. 
 

Ad.15 

 

Brak wniosków. 

 

Ad.16 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIX sesję Rady Gminy 

Gniezno. Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -15.45  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


