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PROJEKT 

Protokół Nr XLIX /2018 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 28 maja 2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XLIX 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, Skarbnik Panią Barbarę Kanoniczak, Sołtysów gminy 

Gniezno, Kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, Dyrektora GCUS p.Jarosława Wietrzyńskiego oraz 

wszystkie osoby, które przybyły na sesję, Radę sołecką wsi Jankowo Dolne i Jankówko.  

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

 

Ad.2 

   Porządek obrad: 

 

1/. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Wyjazd w teren gminy: - inwestycja w Zdziechowie, Wełnicy i Jankowie Dolnym       

     dalsze obrady odbędą się w świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym   

5/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6/.  Przyjęcie protokołu z  obrad  XLVIII sesji.  

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 2018 rok 

b/. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno 

c/. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

d/.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia 

dz.nr.6,8 i 9 oraz terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr 20 

e/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i 

mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym 

f/.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w miejscowości Goślinowo dz.nr ewid. 81/7,84/1, 84/9 i  84/10 

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

tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr 205/1 -205/5 oraz Kalina – 

działki nr 12/3 i 12/4 

h/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Obora dz.nr.ewid.99/5, 101/5,100/18, 100/20 oraz Piekary dz.nr ewid.5/50 

i/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego 

z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr ewid.121/1,121/2, 128 

j/. zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXVI/187/2016 z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gniezno. 

         10/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

         11/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

         12/. Wolne wnioski i informacje. 

         13/. Zakończenie obrad XLIX  sesji Rady Gminy. 

 Ad.3 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski poinformował, że jest konieczność wprowadzenia do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno  
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Innych wniosków i uwag do porządku obrad nie było. Rada głosowała jednogłośnie porządek obrad z 

wprowadzoną uchwałą. 

Głosowanie: za 13 głosów. Nieobecni na sali Radna Edyta Żuchowska i Radny Łukasz Ciesielski 

informowali, że się spóźnią. 

 

Ad. 4 

 

Rada udała się w teren na objazd inwestycji gminnych -Zdziechowa budowana sala gimnastyczna, 

przedszkole już funkcjonujące, budowa szkoły. Następnie Rada udała się do wsi Wełnica na 

wyremontowaną nakładkę, w okolicy przepustu nad rzeką Wełną, do Jankowa Dolnego na budowaną 

ścieżkę rowerową oraz na grunty gminne do wsi Lulkowo. Dalsze obrady odbywały się w świetlicy 

wiejskiej we wsi Jankowo Dolne. 

 

Ciąg dalszy obrad rozpoczął się w świetlicy w Jankowie Dolnym o godz.12.00 

Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych, stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 Radnych, 

wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne.  

  

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 15 głosów.  

 

Ad.6 

Rada przyjęła protokół z XLVIII sesji Rady jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad.7 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. 

  

 Trwają roboty drogowe związane z przebudowa II etapu drogi na odcinku Szczytniki Duchowne – 

Wierzbiczany. Roboty wykonuje firma Kowalski Budownictwa ze Żnina, która budowała również etap 

pierwszy tej drogi. Termin wykonania to 29 czerwca 2018r.  

Trwają również prace związane z budową oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Dalki os. 

Warzywne, Dębówiec, Goślinowo, Jankowo Dolne os. Wczasowe, Modliszewo, Mnichowo, Lulkowo os. 

Przyjazne oraz Wierzbiczany.  

Dwa zadania wygrała firma Śmigielski Elektroinstalacje, pozostałe zadania firma PPUH Eltrans Stanisław 

Stachowicz. 

Termin wykonania 29 czerwca 2018r. 

Budowane są sieci wodociągowe w miejscowościach Jankowo Dolne (działki gminne), Osiniec (działki za 

osiedlem Przylesie) oraz Wełnica. Wszystkie zadania wygrała firma WOD Kan Tadeusz Szustek. Termin 

wykonania to 30 lipca 2018 r. 

Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową Szkoły Podstawowej oraz Budynku głównego 

wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Zdziechowa. Inwestycję tą 

będzie kontynuowała firma HENBUD z Kłecka która wygrała przetarg za kwotę łączną 15.803.155,78 zł. 

W toku prowadzone są prace przy budowie ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym na długości ok. 3 

kilometrów.  

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

Henryk Kaczor.  

Rozstrzygnięto już część postępowań przetargowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach 

Zdziechowa (droga do przedszkola), Wełnica (Osiedle Rzeczne, Strumykowe, Wodniaków oraz droga za 

pętlą), Goślinowo (ul. Zakrzewskiego i Pomina) Osiniec (al. Dziewiąta i Dziesiąta). 

Obecnie ogłoszono jeszcze przetargi na przebudowę dróg w miejscowości Skiereszewo os. Bajkowe, 

Jankowo Dolne ul. Helska i Gdańska oraz Lulkowo. 

W opracowaniu są jeszcze dokumentacje projektowe na przebudowy dróg w miejscowościach Mnichowo, 

Lubochnia, Zdziechowo – Krzyszczewo oraz chodnik w Skiereszewie. 
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Radny Marian Kaźmierczak zapytał w sprawie budowanej ścieżki rowerowej, co zostało uzgodnione w 

sprawie odwodnienia z projektantem ponieważ przy dużych opadach deszczu stoi woda na połowie jezdni. 

Wójt – odbyło się spotkanie z projektantem, p.Miedzińskim i ustalono, że będą wykonane przepusty w 

miejscach, gdzie gromadzi się woda. 

Sołtys wsi Braciszewo Pani Czesława Budzyńska poruszyła ponownie sprawę naprawy drogi od ul. 

Poznańskiej do wsi Obora, która została zniszczona przy budowie drogi S5 i mimo jej ukończenia , droga 

gminna nie została naprawiona. 

Sołtys wsi Krzyszczewo również poruszył sprawę modernizacji drogi Krzyszczewo-Zdziechowa. 

Wójt – droga w Oborze nadaje się do całkowitej przebudowy w krótkim czasie. Podobna sytuacja jest z 

drogą z Krzyszczewa do Zdziechowy. Ta inwestycja miała być realizowana w tym roku, ale po kilku 

przetargach okazuje się, że koszty naprawy dróg są o 50 % droższe niż w ubiegłym roku. Nie jesteśmy w 

stanie wg. cen panujących na rynku zrealizować tego zadania. 

Dalej Wójt powiedział, że wszelkie działania inwestycyjne warunkuje ukończenie kompleksu szkolno-

przedszkolnego w Zdziechowie. Inwestycję trzeba kontynuować ponieważ przerwanie budowy 

skutkowało by utratą dofinansowania. W przyszłym roku chcemy już uruchomić szkołę w Zdziechowie. 

Po zakończeniu tej inwestycji pozwoli to skierować środki budżetowe na inne inwestycje. 

Radny Wojciech Wilkosz w sprawie drogi w Krzyszczewie do Zdziechowy, aby zasypać dziury. 

Wójt – postaramy się to zrobić. 

  

Przewodniczący Rady powitał Radną Panią Edytę Żuchowską, od tej chwili obecni są wszyscy radni. 

dyrektora szkoły w Jankowie Dolnym oraz Przewodniczącego Rady Rodziców w Jankowie Dolnym. 

Ad.8 

Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 17 maja br. gdzie analizowano skargę na wójta złożoną przez 

mieszkańców wsi Modliszewo. W trakcie tego posiedzenia komisja udała się w teren na wizję lokalną do 

wsi Modliszewo, w celu obejrzenia nieruchomości których skarga dotyczy. Sporządzono protokół z wizji. 

Następnie Komisja sporządziła protokół z posiedzenia który będzie przedstawiony na dzisiejszej sesji. 

W porządku obrad dzisiejszej sesji jest ujęty projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta. 

Kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 24 maja br. na którym omawiano projekty 

uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Na posiedzeniach komisji oświaty i komisji budżetowo-gospodarczej w dniach 22 i 23 maja br. omówiono 

projekty uchwał na dzisiejszą sesję, które uzasadniały Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, oraz pan Marek 

Józefów. 

Komisja Oświaty złożyła wniosek o rozszerzenie objazdu Rady w dniu dzisiejszym o tereny gruntów 

gminnych w Lulkowie.  

Radny Pan Mariusz Nawrocki – dowiedział się o szkoleniu i zapytał, kto z radnych uczestniczył i jakie to 

było szkolenie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że odpowie jak pytanie zostanie zadane w punkcie wolne głosy i 

wnioski. 

Radny M.Nawrocki jednak nalegał, aby Przewodniczący teraz odpowiedział na zadane pytanie. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że udział w szkoleniu brała pracownica Biura Rady, 

wiceprzewodniczący rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Szkolenie odbyło się w miejscowości 

Sopot. Dotyczyło pracy biura rady, informacji o oświadczeniach majątkowych, przygotowania do nowych 

wyborów, wszystkie tematy związane z pracą rady.    

Radny M.Nawrocki – poprosił o przygotowanie zestawienia szkoleń od czerwca 2016r.Dodał,że na 

szkolenia jeżdżą wciąż ci sami radni. Większość rady nie ma  informacji o szkoleniach. Gdyby była inna 

sytuacja, złożyłbym wniosek o odwołanie dzisiaj Przewodniczącego Rady. Może po wyborach to się 

zmieni. 

Przewodniczący Rady- dwie lub trzy sesje temu powiedziałem jasno, że jeśli wpłynie do mnie wniosek od 

radnych o chęci udziału w szkoleniu, to wezmę go pod uwagę. Do tej pory taki wniosek nie wpłynął. Ale 

jak mi wiadomo, osoby, które pracują zawodowo i tak na to szkolenie nie pojadą, bo zadeklarowały, że 

mają pracę na co dzień.  

Radny M.Nawrocki –radna M.Brkczyńska wielokrotnie wnioskowała, aby zrobić szkolenia na miejscu za 

mniejsze pieniądze. Można wziąć urlop z pracy. 
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Radna M.Brykczyńska – jeżeli byłam na 3-dniowym szkoleniu w Warszawie za własne pieniądze to 

mogłabym złożyć wniosek o zwrot kosztów przejazdu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że możemy rozmawiać przed wyjazdem, a nie po. 

Ad.9 

 W tym punkcie Rada podejmowała kolejno uchwały. 

 - uchwała Nr XLIX/327/2018 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2018 r. 

Skarbnik p.Barbara Kanoniczak uzasadniła uchwałę.   

 Głosowanie uchwały 15 głosów za.  

- uchwała Nr XLIX / 328/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał  Radę z uchwałą wraz z uzasadnieniem. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr XLIX/329/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Skarbnik – kredyt jest ujęty w uchwale budżetowej na 2018r.Związane to jest z wydatkami 

inwestycyjnymi które są dofinansowywane ze środków z Unii Europejskiej.  Zwrot środków jest po 

wykonaniu inwestycji i zapłaceniu wykonawcom. W m-cu czerwcu planujemy zakończenie ścieżki 

rowerowej, częściowo budynku szkoły z Zdziechowie .To jest zabezpieczenie środków na powyższe 

wydatki. 

Radny M.Nawrocki poprosił p. Skarbnik, aby przedstawiła w jakiej wysokości będą odsetki od tego 

kredytu. 

Skarbnik – odsetki w wysokości 130,tys.na rok, kredyt będzie wzięty z możliwością wcześniejszej spłaty.  

Radny M.Nawrocki – ile łącznie będzie odsetek od ostatnich dwóch pożyczek. 

Skarbnik – rocznie to kwota 400 tys.zł. co roku ta kwota się zmniejsza.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr XLIX/330/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Lubochnia dz.nr.6,8 i 9 oraz terenu położonego w miejscowości Wola 

Skorzęcka dz.nr 20 

Pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, 2 wstrzymujące, Radny Łukasz Ciesielski nieobecny na sali. 

- uchwała Nr XLIX/331/2018r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym 

Pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLIX/332/2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Goślinowo dz.nr ewid. 81/7,84/1, 

84/9 i  84/10 

Pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Wójt uzasadnił uchwałę. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLIX/333/2018 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach 

Lulkowo dz.nr 205/1 -205/5 oraz Kalina – działki nr 12/3 i 12/4 

Pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLIX/334/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Obora dz.nr.ewid.99/5, 

101/5,100/18, 100/20 oraz Piekary dz.nr ewid.5/50 

Pan Marek Józefów uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLIX/335/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr 

ewid.121/1,121/2, 128 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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- uchwała Nr XLIX/336/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXVI/187/2016 z dnia 

7 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno. 

Głosowanie uchwały: podjęta jednogłośnie.    

 Ad.10, 11 i 12  

Radny P.Łukasz Ciesielski poruszył ponownie sprawę 100-Lecia Powstania Wielkopolskiego. Pomnik w 

Zdziechowie będzie nowy i powiedział, że są cegiełki na ten cel i poprosił o pomoc finansową w realizacji 

tego celu.  

Dalej p.Radny  poinformował, że na terenie gminy i województwa wielkopolskiego odbywały się turnieje 

szachowe gdzie po eliminacjach na poziomie województwa trzy  uczennice ze Zdziechowy 

zakwalifikowały się na finał mistrzostw wielkopolski w Sypniewie  który odbędzie się od 15-20 czerwca 

br.  

Radny p.M.Nawrocki złożył interpelację o przygotowanie wykazu od czerwca 2016 do dnia dzisiejszego 

wydatków na szkolenia wyjazdowe radnych gminy Gniezno z podziałem na kwoty, kto był i tematy. 

Przewodniczący Rady – p.Radny Nawrocki powiedział, że nie potrafię czuwać jako policja sesyjna.  

Otóż policja sesyjna to jest udzielanie  i odbieranie głosu i poszczególnym osobom i tym osobom którym 

daje możliwość ustawa, czyli tylko na sesji paniom i panom radnym i zaproszonym gościom. Natomiast 

mieszkańcy na sesji mogą stanowić tylko widownię. Więc mogę stwierdzić, że pan Nawrocki jest 

przeciwny aby mieszkańcy zabierali głos na sesji. Ale nie będę na to zwracał uwagi i każdemu, kto będzie 

chciał udzielę głosu z tego względu. 

Przewodniczący Rady Rodziców Pan Patryk Zych w szkole w Jankowie Dolnym poruszył sprawę 

zagospodarowania terenu który miał być przeznaczony pod budowę przedszkola. Sprawa dotyczy wizyty 

Wójta z prywatnym  przedsiębiorcą w Jankowie Dolnym i Szczytnikach Duchownych i rozmów nt. 

budowy przedszkola. Poprosił Wójta o wypowiedź jakie jest jego stanowisku  w sprawie budowy 

przedszkola w Jankowie Dolnym.  

Dalej Pan Zych podziękował Wójtowi za wykonanie wjazdu na parking przy szkole. 

Wójt – na dzisiaj jesteśmy na etapie rozmów i nie ma żadnej decyzji . To, że była rozmowa z firmą która 

zajmuje się budową przedszkoli i na terenie naszego województwa w kilku miejscowościach budowała 

takie przedszkola to jeszcze nic nie znaczy. Podstawowa sprawa, czy ten przedsiębiorca będzie chciał 

wybudować to przedszkole. Wybuduje pod warunkiem, że będzie miał jakieś profity. Te przedszkola są 

prowadzone na zasadzie przedszkola publicznego. Po informacji od tej firmy będzie wiadomo, czy chcą z 

nami współpracować. 

Pan Zych – nie rozwiązujemy problemów które były wcześniej omawiane we wcześniejszych pismach 

kierowanych do Wójta. prywatny przedsiębiorca nie zlikwiduje zmianowości w szkole, aby była ładna 

świetlica. 

 

Wójt – jest pan w błędzie i nie zna zasad takiej działalności ponieważ, gdyby było to takie niewygodne dla 

urzędu czy szkół to przedsiębiorca nie wybudował by tylu obiektów. Jedynym niewygodnym elementem 

jest zatrudnienie pracowników na umowę o pracę, a nie na kartę nauczyciela. Tu jest problem wszystkie 

inne zasady funkcjonowania takiego przedszkola są takie same jak standardowe przedszkola. 

Pani Sekretarz – po wybudowaniu przedszkola rozwiąże się problem w szkole ponieważ nie będzie 

przedszkola i sale się zwolnią. Ponieważ będzie przedszkole publiczne to jest w 95% dotowane przez 

gminę Gniezno i gmina ma pełny nadzór. W tym przedszkolu każda godzina ponad wymiar również 

będzie płatna 1 zł. tak jak jest obecnie w przedszkolach gminnych. Pani Sekretarz poprosiła, aby nie 

wyciągać przedwcześnie wniosków, ponieważ były to tylko rozmowy niezobowiązujące. Jeżeli Wójt 

będzie na takim etapie ,że trzeba będzie podjąć jakiekolwiek uzgodnienia to na pewno poinformuje. 

Pani Kamila Butrymowicz sołtys wsi Napoleonowo – znam osobiście p.Matuszaka który ma kilka takich 

przedszkoli np. w Swarzędzu, Czerwonaku. Burmistrz Swarzędza jest bardzo zadowolony z tej 

działalności. Jeżeli inwestor nie będzie miał chętnych to przedszkola nie będzie. Rodzice  których dzieci 

są w przedszkolach które prowadzi ten inwestor nie mają zastrzeżeń. Jako matka dzieci które chodzą do 

przedszkola w Zdziechowie płacę za zajęcia dodatkowe np. tańce i jeśli rodzic chce posyłać dziecko do 

przedszkola to musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Przedszkole nie jest obowiązkowe dopiero dzieci 

6-letnie mają obowiązek pójścia do zerówki. 

Przewodniczący Rady – nie zna samorządu, który chcąc realizować inwestycje nie boryka się z 

trudnościami finansowymi. Wszyscy mówią o pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Powstało partnerstwo 
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publiczno prywatne, co nie do końca się sprawdziło. Obecnie są Fundusze Rozwoju, Urząd 

Marszałkowski mając pieniądze na Jesikę i Jeremie były to fundusze unijne udzielane w formie pożyczek 

nisko oprocentowanych. Zakresu finansowania 2007-2013 w województwie wielkopolskim było z tego 

tytułu ok.900 milionów. Jest utworzony Wielkopolski Fundusz Rozwoju który te pieniądze kieruje dla 

przedsiębiorców, którzy chcą realizować inwestycje na rzecz gminy. Do wcześniej udzielonych kwot ta 

kwota wzrośnie niedługo do 1,300 milionów. Małe i średnie przedsiębiorstwa stojące przed problemem, 

że nie może już otrzymać kredytu wówczas może skorzystać z takiej oferty, że np. ktoś buduje 

przedszkole i na bieżąco płaci się czynsz, a przedszkole funkcjonuje. Jest to forma pozyskania funduszy 

nie bezpośrednio przez gminę, a przez małego lub średniego przedsiębiorcę, który tą inwestycję 

zrealizuje. To o czym dzisiaj mówimy to jest jedna z propozycji rozwiązania takiej sytuacji, ale nie 

zapadła żadna decyzja w tym temacie. Będzie to analizowane. 

Radna Maria Brykczyńska -  coraz więcej jest partnerstwa publiczno  prywatnego w Polsce. Poprzednio 

były środki dla dużych przedsiębiorstw, a obecnie dla mniejszych. Już ponad 100 takich inwestycji jest 

prowadzonych i coraz więcej gmin jest zainteresowanych partnerstwem publiczno  prywatnym.       

Pan Marek Słomczewski sołtys wsi Wierzbiczany – ma nadzieję, że droga Wierzbiczany- Szczytniki 

Duchowne zostanie dokończona w terminie. Zapytał, czy w projekcie jest przewidziane prawidłowe 

oznakowanie  tej drogi która jest wąska ma 4.5m. 

Dalej sołtys wsi Wierzbiczany proponuje, aby w najbliższym czasie w obrębie terenów szkoły w 

Szczytnikach nie uchwalać planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na trudną sytuację w szkole 

w Szczytnikach, gdzie już teraz jest bardzo dużo dzieci. Są ogłoszenia w prasie lokalnej o sprzedaży 60 

działek we wsi Szczytniki Duchowne, buduje się nowe osiedle mieszkaniowe. Na dzień dzisiejszy 

potrzeba kilkanaście kilometrów nowych dróg dojazdowych do nowych osiedli we wsi Wierzbiczany.  

W obecnej kadencji nie mówi się o budowie sieci kanalizacyjnej. 

Dalej sołtys w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego M.Nawrockiego  powiedział, że uważa zachowanie 

Przewodniczącego Rady za wzorowe i chciałby Pana Nawrockiego postawić na jego miejsce chociaż na 

jedną kadencję. Jest pełen szacunku do Przewodniczącego Rady, że potrafi sesje sprawnie prowadzić. 

Radna Pani M. Brykczyńska – jeśli chodzi o kanalizację to kilkakrotnie był temat omawiany na sesjach w 

tej kadencji, co jest ujęte w protokołach z sesji. Ponadto zapytała sołtysa M. Słomczewskiego był 

Przewodniczącym Rady Gminy, gdy były SKR mieszkańcy mówią, że był sołtys przeciwny, aby ten teren 

przeznaczyć pod budowę przedszkola. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – w związku ze sprawą którą występował Przewodniczący Rady 

Rodziców poprosił, aby nie robić zamieszania. Propozycje i plan przedszkola z zagospodarowaniem 

terenu złożył Wójt i przedstawił propozycję dużego przedszkola które załatwi potrzeby tej części gminy, 

które będzie miało stołówkę, co pozwoli na wyprowadzenie oddziału przedszkolnego, na rezygnację ze 

zmianowości i ostatecznie pozwoli na zagospodarowanie terenu jednemu gospodarzowi. 

 

Wójt – na chwilę obecną nie ma odpowiedzi. W momencie myślenia o tym, aby budować przedszkole nie 

było innych możliwości pozyskania z zewnątrz pieniędzy tylko własne fundusze ewentualne jakieś 

dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego lub ministerstwa oświaty. 

Wójt – jeśli chodzi o szkołę w Szczytnikach Duchownych to jeśli te tereny w przyszłości zostaną 

zasiedlone i urbanizacja będzie postępowała jak do tej pory, to trzeba będzie wybudować drugą szkołę. 

Problem będzie z terenem trzeba będzie zabezpieczyć ok.1 ha gruntu. 

Następnie Wójt  w sprawie kanalizacji powiedział, że na dzisiejszej sesji jest podjęta uchwała o 

pozyskaniu terenów pod oczyszczalnię na terenach wschodnich gminy. Jestem po rozmowie z panem 

prezydentem, aby wspólnie wybudować kolektor z oczyszczalni miasto-gmina i prywatny inwestor w 

stronę Pyszczyna do którego będzie można podłączyć 6 wsi : Pyszczyn, Krzyszczewo, Goślinowo, 

Modliszewo, Modliszewko i Napoleonowo. Jeśli o wschodnią część gminy, to jak pojawią się dodatkowe 

pieniądze to na pewno gmina skorzysta. Mając zabezpieczony teren i kolektor to są już zabezpieczone 

warunki aby dalej działać w tym kierunku. Największy problem jest ze Strzyżewami ponieważ jest bardzo 

dużo kilometrów, odległości są bardzo duże. A dodatkowe pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska są tam, gdzie osiągalny jest tzw.efekt ekologiczny. Ale na tych terenach można 

budować przydomowe oczyszczalnie ścieków ponieważ tam grunt jest przepuszczalny.      

Radna Pani Agata Górna – w sprawie kanalizacji wszyscy mówią, że wsi Osiniec nie można podłączyć do 

kanalizacji ponieważ jest za mała przepustowość. Poinformowała o dwóch kolektorach poprosiła, aby 

Wójt dokładnie się dowiedział – są dwie możliwości, gdzie można podłączyć wsie Wierzbiczany, Osiniec, 
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Lubochnia, Szczytniki. Firma Kirchoff podobno w tych rejonach kończy się kolektor ponieważ sieć 

kanalizacyjna była budowa pod tą firmę i z tego miejsca prawdopodobnie możliwość techniczna istnieje, 

aby sieć była skierowana do tych wsi. 

Drugie miejsce na sieć kanalizacyjną to pod trzema mostami w kierunku ul. Kolejowej na wprost jest 

droga w projekcie i tam prawdopodobnie też jest kolektor i jest możliwość podłączenia. Radna poprosiła, 

aby Wójt zapytał osób zorientowanych w tym temacie. Te informacje są sprawdzone. 

Wójt – rozmawiałem z panem Prezydentem i z dyrektorem oczyszczalni i na dzisiaj takiej informacji jaką 

Radna przekazuje nie uzyskałem. Sprawdzimy temat.  

 

Radny Bolesław Dziel zapytał, czy są szanse na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ? 

Pani Sekretarz – gmina nie dofinansowuje budowy oczyszczalni przydomowych. 

Sołtys wsi Jankowo i Jankówko podziękował w imieniu mieszkańców wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do zrealizowania ścieżki rowerowej, która poprawi bezpieczeństwo organizacji. 

Ponadto podziękował za wykonanie drugiego wjazdu na parking przy szkole w Jankowie Dolnym.      

 

Ad.12 

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

Gniezno. Podziękował również panu sołtysowi, radzie sołeckiej i wszystkim osobom, które pomagały 

przy organizacji sesji w świetlicy w Jankowie Dolnym.  

Obrady sesji trwały od godziny 10.00 -13.50 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  

  

 


