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Projekt 

Protokół Nr XL /2017 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 06 listopada 2017r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XLSesji 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 Centrum Usług Wspólnych Pana 

Jarosława Wietrzyńskiego, Dyrektor Instytucji Kultury Panią Mirosławę Bakalarz, Radnego Powiatu 

Gnieźnieńskiego Pana Rafała Skweresa, Posła  na Sejm Pana Krzysztofa Ostrowakiego, Sołtysów gminy 

Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę i osoby które przybyły na sesję.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Radny Pan Bolesław Dziel.    

 

Ad.2 

 

Porządek obrad: 
   

1/. Otwarcie XL sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Przyjęcie protokołu z  obrad  XXXV  i  XXXIX  sesji.  

5/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.  

7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8/. Dyskusja 

9/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/.zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

c/.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, 

d/.obniżenia średniej ceny skupu 1 dt.(q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze     

     Gminy Gniezno na 2018 rok,  

e/.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,  

f/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w miejscowości 

Szczytniki duchowne działki nr .187/15, 187/13, 187/11  

             10/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

             11/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

             12/. Wolne wnioski i informacje. 

             13/. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy. 

Ad.3 

 Wniosków do porządku obrad nie było. 

Ad. 4 

 

Rada przyjęła protokół z XXXV sesji Rady Gminy oraz z XXXIX  sesjibez uwag jednogłośnie. 
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Ad. 5 

 

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. 

Głosowanie składu  komisji : za 14 głosów.  

 

Ad. 6 

Wójt – w okresie od poprzedniej sesji do dnia dzisiejszego wszystkie prace rozpoczęte w minionym 

okresie są kontynuowane, a niektóre zostały zakończone. 

Zakończona została realizacja oświetlenia na poszczególnych wioskach które były ogłoszone w przetargu. 

Ukończono budowę sieci wodociągowej, w trakcie realizacji są inwestycje – budowa sali gimnastycznej w 

Zdziechowie termin zakończenia to czerwiec 2018r. 

Gmina jest na etapie przygotowania przetargu na budowę szkoły podstawowej i budynku głównego w 

Zdziechowie. Na budowę szkoły gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 mln.zł. W przyszłym 

roku będzie kontynuowana dalsza praca nad realizacją tego zadania jakiego gmina się podjęła 2 lata temu. 

W trakcie realizacji jest budowa drogi: Szczytniki Duchowne – Wierzbiczany odcinek został podzielony 

na dwa etapy. Pierwszy etap to ok.1 km. wykonawca już rozpoczął prace. W listopadzie powinno to być 

zakończone chyba,że warunki atmosferyczne na to nie pozwolą. 

W trakcie realizacji jest budowa drogi Strzyżewo Kościelne – Ganina odcinek ponad 1 km. który niedługo 

będzie zakończony.  

Na ukończeniu jest budowa drogi w Jankówku. 

Pytań do przedstawionej informacji Wójta nie było.         

 

Ad.7 

 

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji na którym omówiono projekty 

uchwał na dzisiejszą sesję, które uzasadniali Pan Wójt, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. Komisje nie miały 

uwag i opiniowały projekty uchwał pozytywnie. 

W dniu 31 października br. wpłynęła od Wójta do mnie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

gminy Gniezno w roku szkolnym 2016/2017. 

Do Rady Gminy Gniezno w dniu 16 października br.i 02 listopada br. wpłynęły pisma od OSP w 

Modliszewie z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2018 na zakup nowego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Koszt zakupu takiego samochodu wynosi 

ok.700 tys.zł. 

W dniu dzisiejszym wpłynął wniosek OSP Mnichowo w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 

budżecie na 2018r.w kwocie 450 tys.zł. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wcześniej 

taki wniosek był składany już w roku 2016. 

Za pośrednictwem Sołtysa wsi Jankowo Dolne wpłynęło podziękowanie od Państwa Lidii i Piotra 

Ciemnoczołowskich za bezinteresowną pomoc i wsparcie w odbudowie domu po pożarze.  
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W dniach 19-20 października br. brałem udział w zjeździe Klubu Przewodniczących Rad w Rosnówku. 

Głównym tematem zjazdu było nowe prawo wodne oraz krytyka oszczercza. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8 i ad.9 

Podjęcie następujących  uchwał: 

- uchwała Nr XL/271/2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Powiedziała, że zmiany są spowodowane zmianami dotacji od 

Wojewody Wielkopolskiego i zmianą zadań które są dofinasowane środkami z Unii Europejskiej. 

Zmniejszona została dotacja w pomocy na usuwanie skutków klęski po nawałnicy kwota 673.200 zł. 

Pomoc Państwa w dożywianiu - wpłynęła dotacja w wysokości 17.586,00 zł. 

Gmina otrzymała 20 tys.zł z firmy Concordia jako odszkodowanie za zniszczone przystanki po nawałnicy. 

O kwotę 320 tys.zł.zmniejszono przyjęte w planie środki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska i o tą 

samą kwotę zmniejszone zostały wydatki.  

O kwotę 100 tys.zmniejszono nakłady na budowę sieci gazowej ponieważ to, co jest w planie wystarczy.   

W miesiącu październiku zostały podpisane umowy na budowę ścieżki rowerowej i budowę budynku 

szkoły podstawowej w Zdziechowie. Dofinansowanie jest w wysokości 4 mln.zł ale to się rozkłada na 

okres realizacji na rok 2017 i  2018. Tak samo wygląda sytuacja ze ścieżkami rowerowymi były w 

budżecie zapisane jako całość, ale trzeba było rozpisać na lata 2017-2018 zgodnie z przedłożonym 

harmonogramem płatności.  

Wprowadzono nowe zadanie – przebudowa chodnika w Szczytnikach Duchownych, realizacja 2017 – 

2018r. 

W zadaniach inwestycyjnych zwiększono nakłady na budowę wodociągu we wsi Wełnica os.Zimowe 

kwota 170 tys.zł.  

80 tys.zł.przeznaczono na zakup i umiejscowienie baraku dla mieszkańca wsi Strzyżewo Kościelne.  

60 tys.przeznaczono na wykup drogi we wsi Zdziechowa. 

Zaplanowano środki na wymianę pieca centralnego ogrzewania w świetlicy w Zdziechowie. 

Wprowadzono do budżetu wydatki na dotacje dla OSP Mnichowo,Strzyżewo Smykowe, Modliszewo 

kwota 12.094,00 zł. na zakup sprzętu, ubrań ochronnych oraz system selektywnego alarmowania. 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie./14 Radnych obecnych/. 

 

- uchwała Nr XL 270 /2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Skarbnik omówiła projekt uchwały. Zmiana tej uchwały jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej.  

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr XL/ 272 /2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski poinformował,że poziom podatków jest z poprzedniego roku. 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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- uchwała Nr XL/273 /2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt.(q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku 

rolnego na obszarze  Gminy Gniezno na 2018 rok,  

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski  poinformował, że Urząd Gminy zwrócił się z pismem do Izby Rolniczej 

i przeczytał treść uzasadnienia. Opinia jest pozytywna. Ponadto Przewodniczący Rady dodał ,że wyznacznikiem do 

określenia ceny 1 dt. do podatku rolnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego który podaje 

cenę maksymalną, a Rada może tylko tą cenę obniżyć. Obniżenie wynosi z 52,92 zł do 40,00 zł. W ubiegłym roku 

wg. Komunikatu cena była podobna i wynosiła 52,44 zł za 1 dt.żyta. 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący. 

 - uchwała Nr XL/274 /2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 

rok, 

 Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski dodał, że stawki podatku od środków transportowych są na poziomie 

z  roku poprzedniego. 

Pytań nie było.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. Radny Pan Paweł Jesiołowski wyszedł z sali i nie brał udziału w 

głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski powitał Posła Pana Krzysztofa Ostrowskiego i powiedział,że 

po zakończeniu uchwalania uchwał udzieli głosu p.Posłowi. 
 

-uchwała Nr XL/275/2017 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w 

miejscowości Szczytniki Duchowne działki nr .187/15, 187/13, 187/11  

Radny Pan Mariusz Nawrocki powiedział, że jest przeciwny uchwalania kolejnych planów ponieważ są setki  

działek na terenie gminy Gniezno.Jest zaskoczony szybkością wykonania planu ponieważ w ubiegłym roku było 

przystąpienie do sporządzenia planu. Z informacji Pana Sołtysa z wsi Szczytniki Duchowne wynika, że na tym 

terenie stoi woda. We wsi Osiniec os.Małe jest przykład, że mieszkańcy budowali domy i potem okazało się,że jest 

wody po kolana.  

Radny uważa, że komisja budżetowo-gospodarcza powinna pojechać w teren. Plan urbanista może wykonać na 

podstawie zdjęć z internetu, bez wyjazdu w teren. 

Wójt – radny powinien się orientować, że jeśli jest taki wysoki poziom opadów wszędzie są rowy, stawki 

wypełnione. To, że gdzieś woda stoi  wystarczy uruchomić istniejące niedrożne obecnie rowy i instalacje drenarskie 

to  problem jest w większości rozwiązany. Nie jest tak jak Radny mówi, że grunt jest cały zalany wodą, z planu 

wynika, że na środku terenu jest stawek, który jest zbiornikiem na wodę i niebezpieczeństwa w tym przypadku nie 

ma.  

Radny Pan Mariusz Nawrocki stwierdził, że uchwała nie przewiduje konsekwencji tego, ponieważ trudno 

przewidzieć to, o czym mówi, że teren może być podtapiany systematycznie. Ponadto tereny osadnicze na tym 

planie są symboliczne, a jest uchwalony na terenach z dopuszczeniem zabudowy. Dobrze by było, aby mapy były 

pokazywane na ekranie wówczas wszyscy by widzieli, o czym się mówi. Szkoda, że nie wiadomo czyja jest ta 

ziemia, to by wiele wyjaśniło.    

Więcej pytań nie było. 

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

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski oddał głos  Panu Posłowi Krzysztofowi Ostrowskiemu. 

 

Pan Poseł Krzysztof Ostrowski powitał wszystkich zebranych, podziękował za zaproszenie i umożliwienie 

spotkania z mieszkańcami gminy. Intencja spotkania jest taka,że zbliża się półmetek  kadencji Sejmu i 

chciałby w każdej gminie przedstawić dokonania i problemy Sejmu, bo nie wszystko się udało oraz  

ewentualnie odpowiedzieć na pytania. 

Zdaniem Posła rząd jest pierwszym który od 1999r.stara się dotrzymywać słowa, realizuje swoje założenia 

z kampanii wyborczej. Nie wszystko się udaje, podzielił wypowiedź na trzy grupy: sprawy społeczne, 

sprawy gospodarcze i sprawy bezpieczeństwa. Poseł przypomniał podstawowe hasła sprzed wyborów: 

Program 500 plus, ,obniżenie wieku emerytalnego. Były głosy,że nie stać kraju na takie plany ,że budżet 
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będzie zadłużony, że nie będzie pieniędzy. W ubiegłym roku na cele społeczne wydano 40 miliardów 

złotych. Z tego na 500 plus jest 23 miliardy zł.mimo to zmniejsza się deficyt budżetowy. 

Gdzie te pieniądze były? Gospodarka – najmniejsze bezrobocie od wielu lat, jest wzrost PKB o 4%,  

Bezpieczeństwo – jest nowa doktryna wojenna RP ogłoszona w maju-czerwcu br. która mówi,że główną 

podstawą sił zbrojnych RP nie są siły ekspedycyjne a armia jest główną podstawą. Niezależnie od tego, 

że liczymy na NATO to musimy liczyć na siebie i wydatki na armię zwiększamy. 

To,że wojska amerykańskie stacjonują w Polsce to jest wielki sukces. Wojska obrony terytorialnej będą 

tworzone w przyszłym roku w Wielkopolsce. Nie jest tak,że wszystko się udaje. 

W tym tygodniu odbędzie się w sejmie pierwsze czytanie ustawy o zakazie handlu w niedzielę, jak to się 

skończy to niewiadomo. Czeka nas jeszcze poważna ustawa o przejżystości mediów bo nie powinno być 

tak,że gazety są w rękach obcych kapitałów. Np.Głos Wielkopolski jest gazetą niemiecką. 

Czeka nas jeszcze sprawa reformy sądów, sprawa reparacji wojennych i emigrantów. 

 

Radny Pan Marian Kaźmierczak powiedział do Pana Posła, jest z tej samej bajki i z tego samego kraju, ale 

może po tym wszystkim, co jest w radiu i telewizji nie róbmy ciągu dalszego. Zwracając się do 

Przewodniczącego Rady Radny powiedział, że nie widzi w porządku obrad wystąpienia pana posła. 

Pan Poseł ma prawo wystąpić poza porządkiem  Pan Przewodniczący ma prawo udzielić głosu. 

„Proszę nie robić demagogii Panie Pośle.”  

 

Wójt – zaprosiłem Pana Posła, ale nie było wiadomo, czy będzie w tym terminie miał czas wolny, w 

związku z tym nie było ujęte  w porządku obrad. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki powiedział,że czekamy na wystąpienia mieszkańców. Sprawy o których 

mówił Pan Poseł można wysłuchać w telewizji.  

 

Poseł Krzysztof Ostrowski – omówił jeszcze temat reparacjach wojennych i sprawę emigrantów. Skutki 

zbrodni wojennych się nie przedawniają. Przyjmowanie uchodźców do Europy to było zły pomysł. 

Należy pomagać im w miejscu powstania problemu.  

Pan Poseł wspomniał o obecności na otwarciu przedszkola w Zdziechowie, podkreślił swoją deklarację, że 

mimo tego, iż nie udało się pozyskać środków postara się, aby były pieniądze dodatkowe na dokończenie 

hali sportowej z ministerstwa. Na tym Pan Poseł zakończył swoją wypowiedź i powiedział, że jeśli Pan 

Przewodniczący pozwoli a są jakieś pytania to odpowie i zapytał ile czasu przewiduje. 

Przewodniczący Rady powiedział, że pozwala na trzy pytania i jeśli będzie burzliwa sytuacja to przerwie 

sesję. 

 

Sołtys z wsi Dalki Pan Ryszard Majewski – jako, że jest budowlańcem, brał udział w budowie szpitala 

przy ul. Św.Jana oraz remoncie szpitala przy ul.3-Maja  zapytał się, gdzie jest kierownik budowy i 

inspektor nadzoru we Wronkach ,czy w Gębarzewie?  

 

Dalej Pan Sołtys powiedział, że od 2002 roku sprawa jest znana - zalewanie przez osiedle Bajkowe wsi 

Dalki niestety woda płynie. Podczas jego nieobecności były kierowane pisma do Urzędu Gminy,że osiedle 

Bluszczowe jest zalewane. W dniu 2 listopada br. ktoś podjął decyzję i została zalana posesja przyjechała 

Straż Pożarna i wpuściła wodę na posesję. Zapytał się, kto zna prawo wodne. Pan Sołtys wspomniał 

paragraf 29 ust.1 prawa wodnego i jego konsekwencje. Każdy na swoim terenie obowiązany jest 

zagospodarować wodę. Pan Sołtys powiedział, że Rada zna ten problem poprosił o zajęcie się tą sprawą. 

 

Wójt – fakt jest taki,że osiedle Bluszczowe ulica była zalana Straż Pożarna miała wodę wypompować. Za 

tym osiedlem jest rów który ma tą wodę odebrać. Ponieważ cały ciąg rowów na terenie gminy i miasta  

pracownicy zajmujący się tymi sprawami obeszli cały teren i aby odwodnić teren osiedla Bluszczowego i 

grunty sąsiednie to wymaga dużych nakładów. Tego nie da się zrobić w krótkim czasie ponieważ firmy 

które się tym zajmują są po ostatnich opadach bardzo zajęte i nie są w stanie pewnych zadań wykonać. 

Gmina zleci dodatkowo poza tym,że to jest zadanie spółek wodnych, wykonanie udrożnienia tych rowów 

i ciągów wodnych, aby woda była odprowadzona z całego osiedla Bluszczowego i okolic.  

Sołtys z Dalek – jest plan zagospodarowania przestrzennego,w którym jest zapis, że wody opadowe 

powinny być odprowadzone z dróg gminnych, a tego w gminie się nie przestrzega. 
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Wójt – Pan Sołtys wie,że to  nie jest wina gminy, bo tereny w większości były zdrenowane tylko wina 

leży po stronie mieszkańców, którzy budują domy, i nie przestrzegają tego, co jest zapisane w pozwoleniu 

na budowę,że istniejące urządzenia znajdujące się w ziemi należy zostawić w należytym stanie. Jeśli nie 

można to wtedy trzeba wybudować obejścia i nie będzie tego problemu jaki występuje na niektórych 

osiedlach. 

 

Radny Pan Marian Kaźmierczak zwracając się do Pana Posła powiedział, że jego celem nie było 

stworzenie dyskomfortu w stosunku do Pana Posła Krzysztofa Ostrowskiego. Sprawy lokalne o których 

mówił Pan Poseł interesują wszystkich mieszkańców,  natomiast pozostałe można sobie przeczytać. To 

nie jest tak,że kiedyś było tylko źle, a teraz jest tylko dobrze. Podał przykład: Ugrupowanie rządzące 

wrzuciło do kosza 980 tysięcy podpisów ludzi którzy byli przeciwni wprowadzaniu reformy oświatowej, a 

w wyborach pani Premier mówiła, każdy jeden głos będzie się liczył nie tak jak fałszywa platforma. Jeżeli 

można było na wniosek państwa Lymanowskich wycofać 6-latki tam nie było tylu podpisów to te 980 

tys.podpisów można było wziąć pod uwagę i odłożyć reformę na rok i się zastanowić. Było różnie i jest 

różnie i niech tak pozostanie. 

 

Pan Poseł powiedział,że traktuje to jak drugie pytanie  i poprosił o trzecie i postara się odpowiedzieć. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Pan Marek Słomczewski powiedział, że pamięta jak był Przewodniczącym Rady 

to udzielał głosu na sesji  Posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Posłowi z Samoobrony. 

Poseł powinien być na co dzień na sesjach.  

Następnie Pan Sołtys  w związku z wypowiedzią Pana Wójta dotyczącą budowy drogi z Wierzbiczan do 

Szczytnik Duchownych powiedział,że nie została rozpoczęta budowa. To jest kosmetyka, na starą 

zniszczoną drogę  ma być położony nowy asfald. To radni zatwierdzają wydatki i za chwilę okaże się że 

pieniądze zostaną wydane i być może do końca tej kadencji droga nie wytrzyma. Ta droga stała się 

obwodnicą, jest bardzo obciążona. Drogą tą wożone są duże ilości ziemniaków ze wsi Wola Skorzęcka i 

Szczytnik Duchownych. Komisja Budżetowo-Gospodarcza powinna przyjrzeć się projektowi. Radni z 

tego okręgu nie interesują się tą sprawą. Sołtys zauważył,że chciałby,aby Rada zaczęła się przyglądać.  

 

Radna Pani Maria Brykczyńska powiedziała, że może najpierw się Pan Wójt ustosunkuje, bo z tego, co jej 

wiadomo droga ma być w całości przebudowana i robiona na nowo. 

 

Wójt – jest zrobiona dokumentacja, proszę się zapoznać w pokoju nr.19 i sprawa będzie jasna. 

 

Sołtys  Pan Marek Słomczewski – z dokumentacji wynika,że szlaka i popękany asfald ze starej drogi nie 

będzie wybierana. Tam jeżdżą samochody 40-tonowe. Samochody z Wrześni na wysypisko do Lulkowa 

też tamtędy jeżdżą. 

 

Radny Pan Mariusz Nawrocki powiedział, do Pana Posła, że nie był przygotowany na jego obecność i to 

co mówił Radny Kaźmierczak, że sprawy lokalne oczywiście, natomiast początek wypowiedzi Pana Posła 

był niepotrzebny” my to wszystko wiemy”. Czy to jest prawda, czy fałsz, to okaże się już niebawem. 

Radny powiedział,że jest zaskoczony jego obecnością na sesji  szanował go jako starostę ciężko go 

tolerować w obecnych butach.     

 

Radny Pan Paweł Jesiołowski zapytał Pana Posła o sprawę zmian w wyborach samorządowych. 

 

Pan Poseł Krzysztof Ostrowski kolejno odpowiadał na trzy pytanie. 

1. W sprawie kierownika budowy i prokuratury – sprawę przerwanej budowy szpitala poprzedni 

Dyrektor ZOZ-u Pan Pilarczyk zgłosił do prokuratury kierownika budowy. Prokuratury działają 

tak jak działają, nie słyszał,aby ten pan miał jakieś problemy. Dyrektor zatrudnił inspektorów 

nadzoru z górnej półki, uznane autorytety na Wielkopolskę. Później się okazało,że było 

prawdopodobieństwo zmowy tych osób, było to zgłoszone, ale wymiar sprawiedliwości tak działa. 

Budowa szpitala była ubezpieczona i ZOZ otrzymał ok.2 mln.zł z ubezpieczenia i  Dyrektor 

Pilarczyk wystąpił z prośbą o naprawę tych usterek z wykorzystaniem tych pieniędzy do 

ówczesnego zarządu PO i SLD – ale nie było zgody.  To była sprawa polityczna. 



 7 

 

2.  Wybory samorządowe – odbędą się zgodnie z terminem, nie odbędą się w dniu 11 listopada 

2018r. to było by nieporozumienie. Ordynacji jeszcze nie ma.Mamy  zapewnienia,że będzie do 

końca tego roku. Założenia są takie,że kwestia Wójtów,Burmistrzów nie podlega dyskusji. Prezes 

oświadczył,że prawo nie działa wstecz, więc może być dwukadencyjność, ale będzie liczona do 

przodu. Komitety obywatelskie będą miały prawo startować po to są wybory samorządowe. 

Nową sprawą będzie to, że zainteresowani wyborem czyli wójtowie i burmistrzowie nie będą tych 

wyborów organizować. W niektórych powiatach utworzyły się układy. 

Chcemy zrobić tak, aby te wybory miały wszelkie znamiona uczciwości tj.przejrzyste urny, 

kamery itp. Dyskutuje się, czy okręgi jednomandatowe.     

 

3. Odpowiadając Radnemu M.Kaźmierczakowi na temat reformy oświatowej – zdaniem Posła 

referendum to byłyby wyrzucone pieniądze.PIS postąpiło uczciwie bo startowano do wyborów do 

sejmu z hasłem reformy. To był jeden ze sztandarowych pomysłów,że będą zlikwidowane 

gimnazja i ma wrócić 8-klasowa szkoła podstawowa. Nikogo nie oszukaliśmy, wygraliśmy 

wybory i realizujemy swój program. Referendum ogólnopolskie to były wybory 

parlamentalne.Mówiliśmy,że jak wygramy,dostaliśmy mandat większościowy to doprowadzimy 

do reformy oświaty. To nie jest lekceważenie wyborców, to poważne traktowanie wyborców 

którzy w swojej większości opowiedzieli się za naszym programem. Tak to widzę. 

 

Pan Poseł podziękował Panu Przewodniczącemu za umożliwienie  zadania pytań, za to, że mogłem 

być na sesji pierwszy raz na tej sali występować.     

 

Ad. 10, ad.11 i ad 12 

         

Przewodniczący Rady powiedział, że rozmowa na temat dróg i wody to było rozpoczęcie interpelacji i 

wolnych wniosków. Dalej Pan Przewodniczący przedstawił pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 18.08.2017r. informujące,że udzielił Katerdze Gnieźnieńskiej dotacji w wysokości 

350.000,00 zł. 

Dalej Przewodniczący Rady przedstawił pismo Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w sprawie 

zaproszenia sołtysów, członków rad sołeckich na zawody Tenisa Stołowego , które odbędą się w dniu  

2 grudnia 2017r. o godz.10.00 w sali sportowej w Niechanowie przy ul.Różanej 33. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Sołtys z Napoleonowa Kamili Butrymowicz – zwracając się do 

Pana Posła powiedziała, czy przypomina sobie jaki był deficyt w roku 2014, 2015 i 2016 r. i jaki jest 

zapowiadany w tym roku. Myślę, że Pan Poseł doskonale o tym wie. 

Dalej Pani Sołtys powiedziała,że poproszono ją o przedstawienie sprawy pomocy rodzinom, które 

ucierpiały w nawałnicy w miejscowości Młynek. Firmy ubezpieczeniowe zwlekają z wypłatą pieniędzy, 

pomoc rządowa dla tych rodzin to kwota 30 tys.zł. mimo,że domy są zniszczone w znacznym stopniu. 

Pani Sołtys poprosiła chętne osoby do przyłączenie się do zbiórki, która jest zgłoszona. 

 

Ad.13 

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

Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie. 

Obrady sesji trwały od godziny 15.00 -16.35  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


