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Protokół Nr XLIII /2017 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 28 grudnia 2017r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XLIII 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, Panią Skarbnik Gabrielę Cempel, wicestarostę 

Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Jerzego Berlika, Posła  na Sejm Pana Krzysztofa Ostrowskiego, 

Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych Pana Jarosława Wietrzyńskiego, Radnego Powiatu 

Gnieźnieńskiego Pana Rafała Skweresa, Przedstawiciela Komendanta Policji, Dzielnicowego Pana 

Tomasza Pietraszaka, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Pana Mariusza Dębskiego 

Nadleśniczego Michała Michalaka, Proboszcza ks. Krzysztofa Woźniaka, Przedstawicieli Gminnego 

OSP, Sołtysów gminy Gniezno, Dyrektorów szkół i Przedszkoli, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę i 

osoby które przybyły na sesję.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu.    

 

Ad.2 

 

 Porządek obrad: 

 
1/. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/.  Przyjęcie protokołu z  obrad poprzedniej XLII sesji.  

6/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.  

7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8/. Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym  projekcie budżetu przez Przewodniczących Komisji  

9/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

c/ .uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

d/ .uchwały budżetowej na 2018 rok 

e/. zmiany uchwały nr XXX/296/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie  

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria 

i tryb przyznawania nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.    

             10/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

             11/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

             12/. Wolne wnioski i informacje. 

             13/. Zakończenie obrad XLIII  sesji Rady Gminy. 

    

Ad.3 

 Wniosków do porządku obrad nie było. 
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Ad. 4  

 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 15 głosów.  

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski poinformował, że obecni są wszyscy Radni wobec tego podjęte 

uchwały będą prawomocne. 

 

Ad.5 

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

 

Ad. 6 

W bieżącym roku inwestycyjnym zrealizowano następujące inwestycje: 

 

Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach: Wełnica os. Wichrowe Wzgórze oraz os. 

Rzeczne i Strumykowe, Dalki os. Warzywne, Szczytniki Duchowne, Kalina os. Leśne,  Jankowo 

Dolne, Piekary, Goślinowo, Ganina, Mnichowo, Lubochnia oraz Wierzbiczany. 

 

Wybudowane zostały sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne w miejscowościach Jankowo Dolne, 

Wełnica,  Szczytniki Duchowne, Strzyżewo Paczkowe, 

 

Zakończono gazyfikację Gminy Gniezno w chwili obecnej każda wieś na terenie gminy posiada 

sieć gazową 

 

Przebudowano drogi na terenie wsi Jankówko, Strzyżewo Kościelne – Dębówiec, Szczytniki 

Duchowne – Wierzbiczany, Łukaszewko, Skiereszewo, Piekary oraz Wola Skorzęcka. 

Wybudowano chodnik w Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych. 

 

Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym na długości przeszło 3 kilometrów. 

Zakończenie robót to połowa przyszłego roku. 

 

Trwają prace przy budowie Sali Sportowej we wsi Zdziechowa. Roboty wykonuje firma 

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

W ramach projektów Unijnych udało się pozyskać środki finansowe min na: 

1. Budowę Szkoły Podstawowej we wsi Zdziechowa to ok 4 mln zł 

2. Budowa ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym to ok. 2.8 mln. 

3.Dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania na budowę placów zabaw we wsi Skiereszewo, 

Piekary i Szczytniki Duchowne kwotę 95 tys zł 

4. „Pięknieje Wielkopolska wieś” 10 tys. zł na Kalinę, oraz 30 tys. zł na Lubochnię 

5. Z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie zajęć w Szkole podstawowej w 

Zdziechowie kwotę ok 50 tys. zł. 

Łącznie pozyskano blisko 7 milionów złotych.  

 
Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała kiedy będzie zakończona przebudowa drogi Szczytniki 

Duchowne-Wierzbiczany? Zauważyła, że są miękkie pobocza i jest nierówny asfalt. 

Wójt - przebudowa drogi jest zakończona, pracownik p. Marek Szulczewski poinformował, że w dniu 

jutrzejszym będzie wstępny odbiór drogi. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał czy jest zakończona budowa drogi we wsi Jankówko? 

Wójt – przy budowie tej drogi były trudne warunki atmosferyczne ale droga jest zakończona. 
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Ad.7 

 

W czasie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich Komisji Rady na których głównym tematem 

było omówienie projektu budżetu na 2018 rok.   

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej odbyło się w dniu 15 grudnia br. uczestniczył Pan Wójt, 

Pani Sekretarz, Pani Skarbnik oraz przewodniczący Rady. 

Po dyskusji Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie budżetu. 

 

Komisja Rewizyjna i komisja Oświaty obradowały w dniu 19 grudnia br. z udziałem Pani Sekretarz i Pani 

Skarbnik. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu była pozytywna. 

Natomiast Komisja Oświaty nie ustaliła wspólnego stanowiska, Radny Pan Mariusz Nawrocki będzie miał 

odrębne zdanie o projekcie budżetu.  

Radna Pani Maria Brykczyńska zgłosiła następujące wnioski do projektu budżetu: 

- zatrudnienie animatora kultury 

- zaplanować środki na organizacje pozarządowe 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zgłosił wniosek, aby zamontować punkty monitoringu w sprawie pomiaru 

zanieczyszczenia powietrza ponadto, aby uszczegółowić w których miejscowościach będą budowane 

drogi i chodniki w załączniku majątkowym. 

Komisja będzie wnioskowała o zdjęcie z zadań majątkowych drogi na os. Żurawia. 

Ad.8  

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Łukasz Ciesielski powiedział, że opinia komisji o 

projekcie budżetu na 2018r.jest pozytywna. Projekt jest odważny i trudny do zrealizowania, chcielibyśmy 

więcej, myślę, że kolejny raz uda się zrealizować. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesiołowski – opinia komisji większością głosów jest 

pozytywna z pewnymi zastrzeżeniami Radnego Pana Wojciecha Wilkosza. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak na posiedzeniu komisja dyskutowała ale nie 

udało się wypracować wspólnego stanowiska. Dwóch radnych zgłosiło wnioski, aby zdjąć z projektu 

budżetu:  

- przebudowę dróg na os. Żurawia i Lubochnia - Wymysłowo 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała w jakiej kwocie deweloper chce dofinansować budowę drogi na os. 

Żurawia?     

  

Radna Pani Maria Brykczyńska – w jakiej wysokości ma być darowizna od inwestora na budowę drogi, 

który buduje osiedle Żurawia w Wierzbiczanach.  

Pan Marek Szulczewski – wysokość darowizny ma wynosić 50 %. 
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Wójt – można przyjąć darowiznę od mieszkańca, ale nie może ona być celowa, można na podstawie 

umowy cywilnej ją przeznaczyć na inny cel. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki - osiedle Żurawia jest nowym osiedlem, co mają sądzić inni mieszkający 

którzy czekają 20-30 lat na budowę dróg. Radny uważa, że jeśli inwestor ma tak duże środki to może 

sfinansuje budowę drogi w całości. Na posiedzeniu komisji Oświaty ustalono, aby uszczegółowić zapisy 

w załączniku majątkowym.    

Wójt – przebudowa drogi  Szczytniki Duchowne-Wierzbiczany będzie przebudowana o 50 % mniejszymi 

kosztami. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki złożył wniosek o zdjęcie z projektu budżetu na 2018r. drogi do os. Żurawia  

i droga Lubochnia – Wymysłowo. 

Radny Pan Wojciech Wilkosz złożył wniosek o wyłączenie samochodu strażackiego do odrębnej uchwały, 

ponadto stwierdził, że w projekcie budżetu jest droga Pyszczyn-Krzyszczewo-Zdziechowa ale tylko 

wykonanie dokumentacji a nie budowa drogi. Dalej Radny Wilkosz wnioskował również o wykonanie 

oświetlenia na boisku w  

Modliszewie. 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego  może być 

z dwóch źródeł: z urzędu marszałkowskiego i z Krajowego Systemu Ratownictwa. Jeśli pojawi się jakieś 

dofinansowanie to będzie zaznaczone do którego OSP ma być przeznaczony samochód. 

Skarbnik Pani Gabriela Cempel – gdy był zakupiony poprzedni samochód to było z podaniem adresata. 

Są złożone wnioski na dofinansowanie samochodu strażackiego będzie informacja od decydenta dla kogo 

ma być przeznaczony. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – zapytał Pana Wójta – czyli są zarezerwowane środki na samochód ale 

nie wiadomo dla jakiego OSP będzie przeznaczony?.  

Wójt – tak.   

Radny Pan Marian Kaźmierczak poprosił, aby ująć w projekcie budżetu sprawę remontu dachu w 

strażnicy w Strzyżewie Smykowym można dobudować jedną ścianę by rozbudować budynek i przełożyć 

dach, koszt to ok.70 tys zł. 

Wójt – na taki remont konieczna jest dokumentacja, przetarg jest już zbyt późno. 

Radny Pan Wojciech Wilkosz powiedział, że wycofuje swój wniosek. 

 

Radna Pani Maria Brykczyńska wnioskowała o zatrudnienie animatora kultury, bo jeżeli gmina dokłada 

do świetlic 570 tys. zł. to powinien być animator, oraz o przeznaczenie środków na organizacje 

pozarządowe. Radna wnioskowała również, aby w gminie powstał wieloletni program inwestycyjny. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi OSP Modliszewo Panu Dawidowi Bąkowskiemu 

który powiedział, że jeśli nie ma zapisu w uchwale budżetowej dla jakiego OSP ma być przeznaczony 

samochód to nie można złożyć wniosku o dofinansowanie. 
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Sekretarz Pani Anna Pacholczyk – w projekcie budżetu jest  zabezpieczona kwota 400 tys. zł. jest złożony 

wniosek, procedury składania wniosków pracownicy urzędu gminy znają. 

 

Przewodniczący Rady  Pan Piotr Łykowski – jest propozycja dżentelmeńska, że sfinansowany będzie 

samochód który zostanie dofinansowanie. 

Głosowanie: za 14 głosów, 1 głos wstrzymujący.   

 

Przewodniczący Rady – wniosek formalny o wycofanie z projektu budżetu drogi na os.Żurawia i drogi 

Lubochnia-Wymysłowo.  

Głosowanie wniosku: 4 głosy za,10 przeciw, 1 wstrzymujący. 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – dot. os. Żurawia – będzie podatek od nieruchomości od 

nowych mieszkańców tego osiedla. Inwestor ma umowę z Wójtem na sfinansowanie 50% kosztów 

budowy, uważam, że jest to sensowne.  

Radna Pani Maria Brykczyńska – ma informację, że można przyjąć darowiznę tylko musi być 

odpowiednio sformułowana umowa przez radcę. 

Ad.9 

Podjęcie następujących  uchwał: 

- uchwała Nr XLIII/294 /2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.  Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLIII /293 /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 XLIII/ 295 /2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

Pytań nie było. Głosowanie: za 13 głosów, 2 wstrzymujące. 

- uchwała Nr XLIII/296 /2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok 

Skarbnik omówiła projekt budżetu na 2018r. 

Dochody ustala się na kwotę 52.821.600,00 zł  

Z tego : dochody bieżące       47.542.964,56 zł 

             dochody majątkowe    5.278.635,44 zł. 

Wydatki ustala się w wysokości  58.055.950,00 zł. 

w tym wydatki bieżące   42.511.298,00 zł 

Wydatki majątkowe        15.544.652,00 zł 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – ustawa dopuszcza, że budżet można uchwalić do 31 stycznia 

następnego roku. Jeśli do tego terminu rada nie uchwali budżetu to zrobi to Regionalna Izba Obrachunkowa za radę. 
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Są opinie z RIO  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno, w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie WPF, oraz w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na rok 2018. 

Wszystkie te opinie są pozytywne. 

Wydatki w budżecie to kwota 58 mln. zł.  

Zaplanowane środki na GOPS i Oświatę to połowa tego budżetu, są to środki znaczone. Na inwestycje zaplanowano 

16 mln. zł. Najwięcej dyskutowano nad zadaniami inwestycyjnymi tj. budowa kompleksu w Zdziechowie, projekt 

przedszkola w Jankowie Dolnym. 

Fundusz sołecki to 12% tego budżetu. Należą się gratulacje dla sołtysów którzy wraz z mieszkańcami na zebraniach 

dzielili środki z  funduszu sołeckiego. 

Obecnie na terenie gminy Gniezno mieszka ponad 11 tys. mieszkańców i mam nadzieję, że obiekty które powstaną 

będą dobrze służyły mieszkańcom.    

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

 13 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.    

  - uchwała Nr XLIII/297 /2017 w sprawie  zmiany uchwały nr XXX/296/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 marca 

2009r. w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a 

także określającego szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, dodatku 

wiejskiego i mieszkaniowego.    

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych omówił projekt uchwały. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał jaki to koszt  dla budżetu? 

Dyrektor J.Wietrzyński – jest to kwota ok.35 tys. zł. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

  Ad. 10, ad.11 

  

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała dzielnicowego jakie policja ma możliwości kontroli i ukarania 

mieszkańców za palenie odpadami w piecach? 

Dzielnicowy asp. sztab. Tomasz Pietraszak powiedział, że uprawniony do przeprowadzenia kontroli jest  

inspektor ds. ochrony środowiska który wraz z policją może wejść na posesję i nałożyć mandat w 

wysokości 500 zł. 

Sołtys wsi Wierzbiczany Pan Marek Słomczewski zauważył, że rada może pojechać na drogę 

Wierzbiczany – Szczytniki Duchowne. Ma być znak ograniczający tonaż do 15 ton. Samochody 

wywożące szambo mają ok.20 tys. litrów. 

 

Ad.12 

 

Przedstawiciel strażaków OSP Modliszewo zapytał Wójta, czy i kiedy wpłynął wniosek w sprawie 

dofinansowania do samochodu strażackiego. 

Wójt – sprawdzi to i jutro zadzwoni. 

Przewodniczący Rady przeczytał pismo podpisane przez Prezesa OSP Modliszewo Pana Mieczysława 

Pękałę z dnia 09.08.2016r.w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2017 na 

zakup nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego na kwotę 450.000,00 zł. Następnie 

Przewodniczący Rady przeczytał pismo OSP Mnichowo z dnia 30.01.2016r. w sprawie zakupu nowego 

samochodu pożarniczego. 

 

Przedstawiciel strażaków – nie uzyskano odpowiedzi na wnioski kierowane do wójta. 

Wójt – były odpowiedzi udzielane podczas sesji to również jest ważne.  
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Ad.13 

 

W związku z wyczerpanie, porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLIII sesję Rady Gminy 

Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie i po krótkiej przerwie zaprosił na poczęstunek. 

Podziękowania i życzenia noworoczne złożyli poseł Pan Krzysztof Ostrowski, wicestarosta Pan Jerzy 

Berlik. 

Obrady sesji trwały od godziny 12.00 -13.50  
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  


