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          Protokół Nr V / 15 
       z obrad Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                      w dnia 26 stycznia  2015 r. 
 

Ad.1 
 
Godzina rozpoczęcia obrad 15.00. 
Otwarcia V Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski, który powitał 
wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójt Gminy Gniezno Włodzimierza 
Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Panią Skarbnik Gminy Gabrielę Cempel, 
Wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Jerzego Berlika, dyrektora ZEAS-u Pana Jarosława 
Wietrzyńskiego, kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę, Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Rafała  
Skweresa, przybyłych gości, przedstawicieli lokalnych mediów. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
 
Ad.2 
    

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Przyjęcie protokołu z II, III  i IV sesji Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy Rady między sesjami. 
8. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2015 r.  
9.   Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez Przewodniczących    
      Komisji.  
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/. uchwalenia budżetu na 2015 r., 
b/. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2015-2021, 
c/. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2016 środków stanowiących      
     fundusz sołecki,  
d/. nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec, 
e/. nadania nazwy ulicy we wsi Goślinowo, 
f/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi  
    Wełnica stanowiącej własność Alicji i Jerzego Woźniak oraz Grażyny i Rafała Śrama na  
    rzecz Gminy Gniezno. 

   11.  Interpelacje i zapytania radnych.  
   12. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
   13. Wolne wnioski i informacje. 
   14.  Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy.                   
 
Ad.3 
  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Zygmunt Lewandowski złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 9f. 
Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku. 
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek- 15 głosów za. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie listy obecności na sesji obecnych jest 15 radnych,  
stwierdził, że podjęte uchwały będą  prawomocne. 
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Ad.4 
 
Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską,  Mariana Kaźmierczaka 
i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 
Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  

 
Ad.5 
 
Radny Mariusz Nawrocki prosił, aby projekty protokołów były umieszczane wcześniej na stronie internetowej 
Urzędu. 
Rada przyjęła protokoły z II, III i IV Sesji Rady jednogłośnie bez uwag.   

 
Ad.6 
 
Pan Wójt – trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Goślinowie, w styczniu odbył się przetarg na 
dostarczanie kruszywa na drogi  gruntowe które będą utwardzane w okresie wiosennym. Trwają prace nad 
przygotowaniem specyfikacji do przetargów na budowę przedszkoli w Szczytnikach Duchownych i Zdziechowie. 
Pytań nie było. 

 
Ad.7 
 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o pracy Rady między sesjami.  
W  dniu 12 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady, na którym omówiono 
projekt budżetu na 2015 r., który będzie głosowany na dzisiejszej sesji. 
W posiedzeniu oprócz Radnych uczestniczyli: Pan Wójt, Pani Sekretarz oraz Pani Skarbnik. 
W dniu 14 stycznia br. od godz.7.30 - 9.30 dyżur pełnił Przewodniczący Rady Gminy.  
Na powyższy dyżur dotarli przedstawiciele Związku Spółek Wodnych  w Gnieźnie. 
Przedstawili ważność tematów dotyczących gospodarowania wodą, w tym urządzeń melioracyjnych. 
Podkreślili dobrą współpracę Gminy Gniezno w tym zakresie.   
W dniu 20 stycznia br. obradowała Komisja Rewizyjna, która zgodnie z rocznym planem pracy 
skontrolowała koszty oświetlenia i napraw w 2014 roku. Dokumenty i informację przedstawił pracownik 
urzędu Pani Alina Kowalczewska. Komisja nie miała zastrzeżeń.  
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję. 
Ponadto Skarbnik omówiła zmiany  budżetowe dotyczące  końca roku 2014. 
Uwag  komisji nie było. 
W dniu 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, omówiono szczegółowo projekty uchwał 
na dzisiejszą sesję. 
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2015 r. 
  
Ad.8  
 
Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu na 2015 rok. 
W stosunku do projektu budżet nie zawiera żadnych zmian. Dane,  które były w projekcie są utrzymane, 
kwoty  główne również: dochody, wydatki, wydatki majątkowe, dotacje to wszystko jest w tej samej 
wysokości co w projekcie budżetu.   
  
Łączna kwota dochodów to 35.457.224,00 zł, dochody majątkowe 4.095.000,00 zł w tym  
500.000,00 zł dofinansowanie na budowę świetlicy w Goślinowie oraz 3.000.275 zł, które gmina otrzyma  
na mocy zawartego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazowniczą za wybudowanie sieci gazowej. 
 
Podatki zostały przyjęte do dochodu w wysokościach z roku 2014. 
 
Łączna kwota zaplanowanych wydatków to 36.969.395,96 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 
10.399.271,00 zł. 
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Wydatki majątkowe – na budowę sieci gazowych – 2mln 650 tys. zł ujęte w WPF dotyczą ukończenia 
sieci gazowych budowanych w 2014 r. część z tego przeznaczona jest na dokumentację wsi Dębówiec, 
Ganina oraz Strzyżew. Na budowę sieci wodociągowych przeznaczono 365.000,00 zł.  
Na budowę dróg i chodników przeznaczono kwotę – 1mln 620 tys. zł.  
Wykup gruntu pod parking oraz pod świetlicę w Łabiszynku – 100.000,00 zł. 
Zakup programów i  komputerów – 30.000,00 zł. 
Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP  200.000,00 zł. 
Dokumentacja i budowa strażnicy-świetlicy w Mnichowie 185.000,00 zł. 
Rozpoczęcie budowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalno-Przedszkolnego w Zdziechowie przeznaczono 
2.500.000,00 zł. 
Budowa Przedszkola w Szczytnikach Duchownych – 1.000.000,00 zł. 
Ostatnia transza, którą gmina musi zapłacić na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w Lulkowie 
198.071,00 zł. 
Budowa oświetlenia i dokumentacje kwota 307.500,00 zł. 
Świetlice wiejskie: 
-zakup baraku na świetlicę dla wsi Dębówiec 15.000,00 zł, 
-parking przy świetlicy w Jankowie Dolnym   36.000,00 zł. 
Place zabaw – uzupełnienie z funduszu sołeckiego łącznie kwota 39.000,00 zł. 
Świetlica w Goślinowie – 1.100.000,00 zł w tym dofinansowanie  z Unii Europejskiej 500.000,00 zł. 
  
Ad.9 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesiołowski – projekt budżetu był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu komisji, komisja nie ma zastrzeżeń. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Łukasz Ciesielski – jest wdzięczny Panu Wójtowi 
za przeznaczenie środków w wysokości 2.5 mln zł na budowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  
w Zdziechowie i rozpoczęcie budowy Przedszkola w 2015 r. Poprosił Wójta o wyjaśnienie jaki jest 
przewidywany koszt I etapu udowy   
 
Następnie Radny poprosił o przedstawienie informacji o budowie Przedszkola w Szczytnikach 
Duchownych w 2015 roku oraz poruszył sprawę budowy remizy-świetlicy w Mnichowie, chciałby znać 
kosztorys inwestorski, jakie jest zapotrzebowanie na budowę tego obiektu.  
Poza tym Komisja nie miała uwag do przedstawionego projektu budżetu na 2015 rok. 
Raz jeszcze Radny Łukasz Ciesielski podziękował Wójtowi i całej Radzie za to, że po 6 latach starań 
można było rozpocząć tak dużą inwestycję w Zdziechowie. 
 
Pan Wójt - w sprawie  budowy Przedszkola w Zdziechowie poinformował, że w budżecie jest 
zabezpieczone 2,5 mln zł  szczegóły i koszty  budowy będą znane po przetargu. Będzie można składać 
wnioski na dofinansowanie przedszkoli jest duża szansa, że będą one zakwalifikowane. Dzięki temu, jeśli 
nie w tym to na wiosnę przyszłego roku uda się zakończyć zaplanowany pierwszy etap. 
Następnie Pan Wójt poinformował w sprawie Przedszkola w Szczytnikach Duchownych, że jest 
zagwarantowany 1 mln zł jest to mniejszy obiekt, który również będzie się kwalifikował do 
dofinansowania. 
Dalej Pan Wójt  w sprawie remizy i świetlicy w Mnichowie zauważył, że jest zabezpieczone 180 tys. zł, 
Gmina czeka na możliwość dofinansowania, jeśli będą szanse na pieniądze z zewnątrz  i oszczędności to 
temat będzie kontynuowany. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał Pana Wójta, czy jeżeli będzie możliwość 
dofinansowania, to czy gmina będzie czekała z rozpoczęciem budowy i ogłoszeniem przetargu na 
Zdziechowę i Szczytniki Duchowne. 
 
Pan Wójt – jeżeli okaże się, że nabór wniosków  na dofinansowanie będzie w najbliższym czasie  to na 
pewno Gmina poczeka,  aby nie stracić szansy  pozyskania środków zewnętrznych. 
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Radny Pan Mariusz Nawrocki -  zauważył, że w WPF na remizę w Mnichowie jest zapisane 800 tys. zł.  
 
Pan Wójt – kosztorys inwestorski wynosi około 1 mln 400 tys. zł, aby przystąpić do przetargu musi być 
zabezpieczona cała kwota. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak – ogólna opinia komisji o projekcie budżetu 
jest pozytywna z następującymi zastrzeżeniami: 
-brak środków na budowę boiska i placu zabaw w Szczytnikach Duchownych, na zatrudnienie animatora 
kultury, zatrudnienie osoby do pozyskiwania środków zewnętrznych, na infrastrukturę na nowych 
osiedlach oraz na drogi rowerowo-piesze. 
 
Pan Wójt – jeżeli chodzi o środki na boisko w Szczytnikach Duchownych to po rozmowach z dyrekcją 
szkoły postanowiono, że trzecie boisko będzie zrobione takie jak w Zdziechowie i Jankowie Dolnym,  
w budżecie nie ma pieniędzy na inne wykonanie. Gdy będzie podsumowanie i zostaną jakieś rezerwy 
budżetowe to na pewno postara się, aby boisko było zrobione. 
 
Radna Pani Agata Górna – zapytała, czy w roku 2015 na Osińcu będzie wykonane oświetlenie. 
 
Pan Wójt – przygotowania dokumentacji na oświetlenie są w trakcie, w ciągu roku zawsze są 
oszczędności i zawsze jest wykonywane więcej niż zaplanowane. 
 
Radna Pani Maria Brykczyńska – poruszyła sprawę dróg rowerowo-pieszych oraz, czy droga Szczytniki 
Duchowne – Wierzbiczany będzie w tym roku poszerzona. 
 
Pan Wójt –wszystkiego w jednym roku nie można zrobić, kadencja trwa 4 lata i sukcesywnie wszystkie 
ważne zadania postara się wykonać. Gmina jest na etapie zlecenia dokumentacji  na drogę Gniezno od 
granicy miasta – Lulkowo. Na tą drogę jeśli będą zewnętrzne fundusze jest możliwość otrzymania 
dofinansowania. Dokumentacja będzie obejmowała chodnik i ciąg pieszo-jezdny.  
Natomiast w sprawie poszerzenia drogi to nie ma zaplanowanych środków w budżecie, ta droga jest 
sukcesywnie poprawiana  i utwardzana. Można wykonać samo pobocze, ale na nową nakładkę na całej 
szerokości drogi brak środków. 
 
Pan Wójt - w sprawie zatrudnienia osoby tylko do pozyskiwania środków zewnętrznych - na wszystko na 
co jest możliwość otrzymania zewnętrznych pieniędzy to pracownicy Gminy przygotowują wnioski, które 
są pozytywnie rozpatrywane. Nigdy nie było tak, że wnioski  były odrzucane z powodu ich złego 
przygotowania. Aby wykonać daną inwestycję to Gmina musi wyłożyć 50% swojego wkładu  
i po zakończeniu  inwestycji pieniądze można uzyskać. Wnioski są opracowywane przez zespół, m.in. 
Panią Sekretarz, Pana Jarosława Wietrzyńskiego, który ma duże doświadczenie i to będzie kontynuowane. 
 
Radny Pan Marian Kaźmierczak – zapytał, czy Urząd będzie aplikował o środki zewnętrzne na budowę  
w przyszłości przedszkola w Jankowie Dolnym. 
 
Pan Wójt – na dzień dzisiejszy  Gmina będzie się starała o środki na budowę przedszkola w Szczytnikach 
Duchownych i Zdziechowie. 
 
Radna Pani Agata Górna - poruszyła sprawę  remontu odcinka drogi od Osińca w kierunku Szczytnik 
Duchownych. Zwróciła również uwagę na rozsądne wydawanie środków na budowę chodników, aby 
budować tam gdzie są naprawdę potrzebne.  
 
Radny Pan Mariusz Nawrocki - powiedział, że będzie głosował za budżetem, zwrócił uwagę Wójtowi, aby 
pamiętał o nowych mieszkańcach, którzy napływają do Gminy, aby Gmina zapewniała im godziwe 
warunki dojazdu do swoich posesji i odpowiednie warunki do życia.  
 
Pan Wójt – Gminy nie stać na to, aby od razu wszędzie zrobić asfaltowe drogi, oświetlenie, drogi 
dojazdowe są na bieżąco uzupełniane kruszywem i wyrównywane, są przyzwoicie utrzymywane.  
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Wójt dodał, że są sytuacje, że mieszkańcy od pokoleń, m.in. we wsi Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo 
Paczkowe, nie mają dróg remontowanych, drogi te nie są uzupełniane kruszywem, tym mieszkańcom 
również należy się poprawa warunków. Następnie Wójt dodał, że nie ma kadencji, aby w danej 
miejscowości nie było coś zrobione.     
 
Radny Pan Mariusz Nawrocki – uważa, że odnośnie świetlic wiejskich, że zamiast budować kolejne, 
należy zagospodarować budynki już istniejące.  
 
Pan Wójt – na budowę świetlic jest możliwość otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych 
około 50-70% kosztów, których za chwilę nie będzie. Żadna świetlicach nie jest budowana tylko za 
pieniądze podatników. 
 
Radna Pani Maria Brykczyńska -  powiedziała, że do 2020 roku w nowej prognozie finansowej będą 
środki zewnętrzne do pozyskania na drogi, zrównoważony transport, bardzo duża kwota będzie 
przeznaczona na te właśnie inwestycje, w większości na miasta, ale również na tereny mieszczące się przy 
miastach. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Łukasz Ciesielski - zauważył, że jest wiele dróg 
do zrobienia na terenie Gminy Gniezno, gdzie mieszkańcy czekają  30-40 lat, chodzi, m.in. o drogę, która 
nie jest ujęta w budżecie na 2015 rok Zdziechowa – Krzyszczewo – Pyszczyn. Zaapelował, aby tę drogę 
zabezpieczyć, poprzez ograniczenie tonażu, ponieważ będzie bardziejona uczęszczana przy budowie trasy 
S5. Obecnie droga ta jest bardzo obciążona od momentu powstania Galerii Gniezno, nie tylko transportem 
osobowym mieszkańców spoza miasta i gminy, ale również transportem kołowym, którym dowożone są 
towary. 
 
Pan Wójt – firma, która będzie budowała drogę S5 nie ujęła w wykazie tej drogi, że będą z niej korzystać 
podczas budowy drogi S5,  ale wystarczy znak ograniczający do 15 ton, jeśli będą jeździły puste 
samochody ciężarowe to drogę również rozjeźdżą. Nakładka, która była położona na tej drodze była słabej 
jakości. Przekazana została pracownikom Gminy informacja, aby wszędzie były postawione znaki 
ograniczające tonaż na drogach. W wykazie jest, m.in. jedna z dróg bitumicznych w Modliszewku 500 m, 
gdzie zrobiona jest nakładka na podsypce naturalnej i jeśli samochody ciężarowe będą z niej korzystały to 
zostanie ona zniszczona. Najpierw firma wybuduje drogę serwisową i cały towar na budowę obwodnicy 
będzie dowożony tą drogą.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski – w sprawie projektu budżetu na rok 2015 powiedział, 
że zaplanowano podwyżki dla pracowników urzędu w wysokości 4%, natomiast dla pracowników  
GOPS-u 5%, a powinno być równo, tj. 4% traktuje to jako niedopatrzenie. Następnie zapytał Panią 
Skarbnik o Samorządową Jednostkę Kultury, czyli bibliotekę gminną  w Zdziechowie, chciałby wiedzieć 
na co jest przeznaczone w budżecie 110 tys. zł.  
 
Pani Skarbnik Gabriela Cempel – Samorządowa Jednostka Kultury została utworzona w ubiegłym roku, 
wydatki jakie są przewidziane są wyższe niż wtedy gdy było to zadanie w budżecie, są to opłaty za prąd, 
gaz, dzierżawę, wzrosły wynagrodzenia z uwagi na to, że instytucja ta musi mieć księgowego. 
Plan finansowy został złożony przez dyrektora placówki.  
    
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  
w instytucjach kultury powinna znaleźć się osoba będąca animatorem kultury. Zaproponował Wójtowi,  
że powinno się tam znaleźć pół etatu na załatwianie spraw, o których była mowa, czyli zorganizowanie 
życia kulturalnego. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poruszył temat uchwały budżetowej na 2015 r. priorytetów, które są 
narzucone odgórnie, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast jeśli planuje się inwestycje to są 
kreowane rozwiązania, trzeba inwestować w kapitał ludzki zaczynając od najmłodszych, czyli    
od przedszkoli, szkół. Priorytetem, patrząc na przepisy unijne, jest ochrona środowiska. Zważając na 
budżet obecny i z roku 2014 to gmina wpisuje się bardzo dobrze w priorytety, które są wymuszone 
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ustawami. W sprawie pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które zasilą budżet, to każde są ważne i 
istotne w rozwiązaniu pewnych problemów. 
 
Dalej Przewodniczący Rady poinformował, że podjął rozmowy, aby skorzystać ze środków z Unii na 
kształcenie dzieci w określonym kierunku, tytuł projektu „Umiejętność korzystania z prawa przez 
najmłodszych”, prowadzi takie rozmowy i jeśli będą na tyle możliwe, aby to przedstawić to na pewno na 
sesji lub Panu Wójtowi i dyrektorom szkół propozycja zostanie przedstawiona. Jest to ważne jako element 
edukacji.  
Przewodniczący zaapelował, aby szukać takich źródeł i środków nie tylko materialnie widocznych /droga, 
budynek, itd./, ale również próbować z takich rozwiązań korzystać. 
 
Zakończono dyskusję na temat budżetu na 2015 rok. 
 
Pan Jacek Lewicki Sołtys wsi Strzyżewo Kościelne - zapytał, czy sołtysi również mogą zadawać pytania 
odnośnie budżetu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski – w wolnych wnioskach, odnośnie budżetu 
wypowiadają się radni jest to porządek wg ustawy. Radni powinni mieć kontakt z osobami 
zamieszkującymi gminę. Propozycje do budżetu ustalano już przed wyborami.  
 
Mieszkaniec osiedla Królewskiego ze Szczytnik Duchownych - zapytał jak wygląda sprawa 
zabezpieczenia środków w budżecie na oświetlenie m.in. osiedla Królewskiego w Szczytnikach 
Duchownych, dla którego jest już gotowy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski – odnośnie oświetlenia wypowiedzi już udzielił Wójt 
na dzisiejszej sesji jak i również na poprzednich sesjach. 
 
Pan Wójt – jeżeli chodzi o Szczytniki Duchowne i oświetlenie, co roku jest dana liczba lamp zawieszana, 
również  w Szczytnikach Duchownych, na dzień dzisiejszy nie jest to ujęte, co nie znaczy, że nie będzie to 
wykonane. Na pewno to będzie zrobione, dokumentacje, które są w trakcie opracowywania zostały 
zlecone w ubiegłym roku. Nowe dokumentacje  będą zlecone dopiero jak  zostaną opracowane, te które są 
w toku. 
  
Ad.10  Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski – poprosił o odczytanie uchwały budżetowej na 2015 
rok.   
-Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie  uchwały  budżetowej na 2015 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski - poinformował, że opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na 2015 rok oraz opinia  
o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego są pozytywne. 
Uchwała podjęta jednogłośnie.  
 
- Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Gniezno na 
lata 2015-2021.   
Głosów za 13, wynik głosowania jednogłośny. 
Obrady opuścił Radni Pan Marian Kaźmierczak i Pan Łukasz Ciesielski o godz. 16.10. 
 
 – Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2016 
środków stanowiących fundusz sołecki.   
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski – uważa, że należy podjąć uchwałę, ponieważ mimo 
różnej aktywności sołectw, to co wykonuje się z tego funduszu zaspokaja określone potrzeby i jest to 
rozwiązaniem prawidłowym, by fundusz taki został wyodrębniony. 
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Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec.   
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski – nadanie nazwy osiedla wprowadza uporządkowanie 
w sprawach adresowych i spełnia oczekiwania mieszkańców.  
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Goślinowo.   
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.11 interpelacje i zapytania radnych oraz Ad.12 
 
Radny Pan Roman Solarek – zapytał Pana Wójta o sprawę dotyczącą mieszkańców wsi Skiereszewo, os. 
Bajkowego, którzy otrzymali pisma odnośnie uiszczenia opłat adiacenckich i pytają dlaczego w pismach 
tych uwzględniona została stawka 30%. Dlaczego nie wszyscy są traktowani równo, rolnicy nie są 
uwzględniani. Radny przekazał dwa wnioski w powyższej sprawie na ręce Pana Wójta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski - poprosił o odpowiedź na to pytanie Panią Sekretarz 
Gminy Annę Pacholczyk która wyjaśniła, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty adiacenckiej po wybudowaniu kanalizacji we wsi Skiereszewo. Rolnicy są zwolnieni  
z tej opłaty na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i nieruchomościami, która wyłącza z opłat 
adiacenckich gospodarstwa rolne. 
Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę że wysokość opłaty  wynosi 30%, natomiast maksymalna stawka 
to 50%. Kwoty naliczane są  przez  rzeczoznawcę  majątkowego indywidualnie dla każdej działki. 
Jest to różnica między wartością gruntu, który był przed założeniem kanalizacji i po, jeśli różnica 
wyniesie 5 zł to z tego jest 30%,  tj. 1,50 zł od m². Przy większych działkach jest mniejsza różnica, 
rzeczoznawca każdą działkę rozpatruje indywidualnie. Decyzję o wysokości opłaty adiacenckiej będą 
dopiero wysyłane.    
 
Mieszkaniec wsi Skiereszewo Pan Pietrzak - dlaczego radni uchwalają maksymalną kwotę stawki opłaty 
adiacenckiej. Należy wszystkich  mieszkańców traktować równo. Można uchwalić, że gmina rezygnuje  
z opłaty adiacenckiej. Radni mają wpływ na wysokość stawki i mogą uchwalić, że będzie to, np.1% 
opłaty. Zapytał dlaczego rolnicy są zwolnieni, społeczeństwo podzielone jest po raz kolejny.   
 
Sekretarz Gminy Pani Anna Pacholczyk - Gmina musi przestrzegać prawa, które obowiązuje, nie ma 
możliwości traktowania wszystkich równo. Uchwalona przez Radę Gminy stawka nie jest maksymalna, 
bo maksymalna wynosi 50%, gmina musi realizować uchwały rady. W przeciwnym przypadku są zarzuty 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, że gmina nie ściąga opłat jej należnych. 
 
Radny Pan Mariusz Nawrocki – jest mieszkańcem napływowym, płacił opłatę adiacencką, zna dobrze 
przepisy. Skoro Rada Gminy podjęła uchwałę to trzeba ją realizować będzie głosować za tym, aby ta 
opłata pozostała.   
  
Pan Pietrzak -radni podjęli decyzję o opłacie adiacenckiej, o jej wysokości, radni nie mają wpływu na 
ustawę, lecz mają wpływ na procent jaki jest ustalony.   
Jeżeli izba obrachunkowa będzie miała zarzuty, wtedy należy się tłumaczyć. Nie można tłumaczyć się  
i zakładać, że te zarzuty będą kierowane w stronę Gminy. Należy dbać o wszystkich obywateli, a nie  
o wybrane grupy społeczne. Chodzi o zmianę uchwały Rady Gminy. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski - zaznacza, że zdania na ten temat są podzielone.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski - pyta, czy są inne zapytania bądź interpelacje radnych 
Radny Pan Mariusz Nawrocki - skierował pytanie do Wójta, czy odbyło się spotkanie w szkole  
w Jankowie Dolnym z Panem Drożakiem, które dotyczyło dowozu dzieci do szkoły. Czy zostało ustalone 
coś, co można przekazać zainteresowanym mieszkańcom. 
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Pan Wójt - odpowiedział, że spotkanie się odbyło. 
 
Pan Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński - poinformował, że po feriach zimowych nastąpi zmiana  
w kursowaniu autobusu szkolnego.  
 
Radny Pan Roman Solarek - zapytał Wójta o problem dotyczący odprowadzenia wody na osiedlu 
Bajkowym. 
 
Pan Wójt - wyjaśnił, że po oględzinach tego miejsca widać, że na pewno istnieje tam problem i należy 
rozpoczynać prace związane z odprowadzeniem wody, jednakże rozpoczynanie prac w chwili obecnej jest 
niebezpieczne z uwagi na to, że mogą przyjść mrozy i do prac tych można przejść dopiero na przełomie 
marca i kwietnia, po uprzednich konsultacjach z fachowcami. 
 
Radna Pani Agata Górna poruszyła temat dotyczący złożonej z początkiem stycznia br. interpelacji  
w sprawie budowy drogi na osiedlu Małym we wsi Osiniec. Do tej pory nie ma odpowiedzi i pyta na 
jakim etapie jest ta sprawa.  
 
Pan Wójt - powiedział, że odpowiedź już padła na sesji, i że na tym osiedlu jest mnóstwo potrzeb, na 
pewno stan obecnej drogi nie jest na tyle zły, by wymagała ona natychmiastowej interwencji, była ona już 
utwardzana i nie ma tam niebezpieczeństwa.  
 
Pani Maria Puchalska - zapytała Wójta o sprawę dotyczącą osiedla Małego w Osińcu, miejsca gdzie ma 
powstać droga, około 50 m. Zwróciła uwagę na następujące problemy: 
 -czy droga ta będzie budowana,  
-oświetlenia na osiedlu Owsianym w Osińcu obiecano, że będzie ono wykonane,  
-droga na osiedlu Przylesie jest zarwana, asfalt jest obrywany przez  samochody ciężarowe, czy mają do 
tego prawo. Taka sama sytuacja jest z drogą na osiedlu Owsianym. 
 
Pan Wójt - zaprzeczył, ponieważ zarzuty są niesłuszne, droga na osiedlu Przylesie została tak 
potraktowana, ponieważ dużo pieniędzy pochłonęło utwardzanie zaniżenia i pozbycia się tam 
występującego topieliska. W sprawie budowy drogi o długości 50 m, gdzie miałaby powstać droga to są 
osiedla, na których drogi nie są w ogóle jeszcze utwardzone.  
 
 Pan Wójt - zna sytuację, co roku z budżetu drogi są remontowane, utwardzane i budowane, wykonywane 
jest oświetlenie. Odnośnie osiedla Owsianego to odcinek dróg jest bardzo duży, aby  położyć asfalt jest 
tam zbyt mały odsetek zaludnienia terenu, w dokumentacji osiedle to jest uwzględnione i w tym roku 
osiedle zostanie oświetlone. Wójt zaznaczył, że wszystkich inwestycji, które są zaplanowane nie da się 
zrealizować w jednym roku, kadencja trwa 4 lata i sukcesywnie w każdym roku wypełniane są powstające 
potrzeby.  
 
Ad.13  Wolne wnioski i informacje. 
 
Radna Pani Agata Górna - poruszyła temat gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, jest 
przeciwnikiem ich uchwalania, dlaczego mimo wcześniejszych problemów zostały uchwalane kolejne 
gminne plany zagospodarowania. 
 
Pan Wójt - nie zgadza się ze słowami Pani Radnej.  
 
Radna Pani Maria Brykczyńska - wspomniała o sprawie złożonej interpelacji o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego  w Lubochni -  osiedle Sosnowe tereny rekreacyjne. 
 
Pan Wójt - uchwała jest już przygotowana, przedstawiona będzie na kolejnej sesji. 
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Sołtys wsi Strzyżewo Kościelne Pan Jacek Lewicki -  zadaje pytanie dotyczące wyborów sołeckich, czy 
przygotowane będą listy uprawnionych do głosowania, jakie są kryteria.  
 
Sekretarz Gminy Pani Anna Pacholczyk - kryterium może być lista osób zameldowanych, lista osób 
uprawnionych do głosowania, czyli zgodnie z rejestrem wyborców. Poprosiła o zabieranie przez 
głosujących dowodów osobistych, by sprawdzić, czy dana osoba ma prawo głosować. Pracownik, który 
będzie obsługiwał wybory będzie posiadał takie listy. Głosować może ta osoba, która jest wpisana na listę. 
Jest kilka zmian w terminach wyborów. Poprosiła sołtysów, aby odpowiednio wcześniej wywieszali 
powiadomienia o wyborach sołtysów.   
 
 Pan  mieszkaniec Skiereszewa os. Bajkowe - poruszył następujące sprawy: 
dokończenia budowy 90 m drogi na os. Bajkowym, zamontowania 3 lamp, wykonania odwodnienia,  
opracowania planu budowy i modernizacji dróg gminnych, zamieszczania informacji, m.in. o zebraniach 
wiejskich na stronie BIP Urzędu, protokołu z II sesji Rady, opłat adiacenckich, dyżurów i czasu pracy 
radnych, rozliczania sołectw z realizacji funduszu sołeckiego. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski - zaprzeczył informacjom podanym przez Pana 

, w sprawie dyżurów radnych to pełnił dyżur jako radny w dniu 14 stycznia br. przez  
2 godziny, kolejny dyżur będzie w dniu 2 lutego od godz.15-16.15,  ta informacja również jest podana na 
stronie internetowej Urzędu. 
W każdej wsi są zakupione tablice ogłoszeń, gdzie informacje są wywieszane. W miesiącu lutym br. będą  
wybory sołtysów i rad sołeckich, mieszkańcy na zebraniach będą mogli zgłaszać swoje problemy. 
Informacje są także przekazywane za pomocą kurendy. 
W sprawie inwestycji, np. budowy dróg to nie ma możliwości podejmowania takich decyzji z dnia na 
dzień. 
Dalej Przewodniczący Rady powiedział, że Pan  jest w błędzie ponieważ długość trwania sesji 
nie jest wyznacznikiem jakości i wkładu pracy radnych, którzy są zaangażowani również w inny sposób, 
m.in. są różne spotkania, wyjazdy gdzie reprezentują gminę. 
Dalej Pan Przewodniczący Rady poprosił, aby Pan  w swoich wypowiedziach przekazywał 
informacje rzeczowe i prawdziwe. 
 
Sołtys Szczytnik Duchownych Pan Grzegorz Kasprzyk - zapytał, kiedy sołtysi otrzymają nakazy płatnicze 
podatku od nieruchomości, przed czy po wyborach sołeckich.  
Sekretarz Gminy Pani Anna Pacholczyk odpowiedziała, że przed wyborami.  
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie Pan Tomasz Kropidłowski - poinformował  
o uczestnictwie gimnazjalistów klasy III Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie w projekcie 
ogólnokrajowym organizowanym przez Bank Gospodarki Żywnościowej, Pt. „Jeżdżę z głową”, który 
polegał na odnalezieniu w pobliżu szkoły miejsc niebezpiecznych i propozycję poprawy warunków na 
drodze. Gimnazjaliści znaleźli się w gronie 5 szkół które są laureatami konkursu z ponad 100 szkół z całej 
Polski, w nagrodę otrzymali rowery. Następnie Pan Dyrektor poruszył temat drogi powiatowej znajdującej 
się przy szkole w Zdziechowie.    
 
Następnie głos zabrał wicestarosta Pan Jerzy Berlik. 
  
Wicestarosta Pan Jerzy Berlik - podziękował za zaproszenie na sesję, poruszył kwestię oświetlenia  
i postawienia znaków sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu we wsi Zdziechowa. Jest tam duże zagrożenie 
dla mieszkańców Zdziechowy i sąsiednich miejscowości oraz dla dzieci  które uczęszczają do szkoły. 
W budżecie Gminy były zarezerwowane pieniądze na dokumentację, natomiast w budżecie 
ubiegłorocznym w Starostwie Powiatowym zarezerwowana kwota została zdjęta z projektu na 2015 rok. 
Podjęte były rozmowy z Panem Dyrektorem Dróg Powiatowych Jerzym Szczepańskim i Panią Skarbnik 
Powiatu. Po podsumowaniu budżetu na przełomie kwietnia i maja  z funduszy, które nie zostały 
wykorzystane w 2014 roku jest zapewnienie Pani Skarbnik Starostwa, że będą fundusze na realizację tego 
oświetlenia. Dołoży wszelkich starań, aby to było wykonane. Następnie wicestarosta pogratulował 
jednomyślności  w głosowaniu dotyczącym budżetu Gminy. Jego zdaniem ten budżet jest rozwojowy, 
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gmina się cały czas rozwija i zaspokaja potrzeby mieszkańców nowo przybyłych jak również tych, którzy 
mieszkają długo.  
 
Radna Pani Maria Brykczyńska - podkreśliła, że interpelacje radnych oraz wszystkie dokumenty powinny 
znaleźć się na stornie BIP Urzędu Gminy. Poruszyła temat dyżurów radnych, które są podane na stronie 
internetowej urzędu  wraz z  ich adresami mailowymi i numerami telefonów w celu lepszego kontaktu  
z  mieszkańcami.   
 
Radny Pan Mariusz Nawrocki - porusza temat interpelacji, wpływały na bieżąco lecz nie pojawiały się  
w Internecie. Przewodniczący Rady ma za zadnie kierować wszelkie dokumenty i inicjatywy do Wójta, 
aby zamieszczał na stronie internetowej Urzędu. Zapytał Pana Przewodniczącego Rady, czy jest to 
problem, by na takiej zasadzie się to odbywało.  
 
Przewodniczący Rady - nie ma takiego problemu. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski - informacje przekazywane przez mieszkańca osiedla  
Bajkowego są nieprawdziwe i niedopuszczalne jest podawanie publicznie nieprawdziwych informacji. 
Sprawa dyżurów radnych jest złożona, na uporządkowanie pewnych rzeczy potrzeba czasu.  
Następnie Przewodniczący podkreśla, że będzie współpracował ze wszystkimi radnymi w celu 
przekazywania informacji. 
 
Pan Wójt - odnosi się do interpelacji, odpowiada się na wszystkie interpelacje na bieżąco ustnie, czy 
muszą one być jeszcze powielane.  
 
Radna Pani Maria Brykczyńska  - podkreśliła, że forma pisemna ma być dla mieszkańców.  
 
Pani Puchalska - zapytała, czy na osiedlu Akacjowym w Osińcu jest wyremontowana droga przez Gminę, 
zauważyła, że drogi powinny być remontowane porządnie i z odpowiednich materiałów.   
 
Pan Wójt - dopiero teraz nastąpiła stabilizacja terenu, można użyć destruktu do uzupełnienia tej drogi.  
 
Radna Pani Agata Górna podziękowała Wójtowi za udostępnienie sali na Piekarach w celu 
zorganizowania balu dla ponad 140 dzieci z Osińca. Nie jest to jednorazowe zorganizowanie uroczystości, 
ponieważ organizowane są cykliczne festyny, świadczy to o tym, że społeczność wsi Osiniec potrafi się 
zintegrować.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski - zwraca uwagę na to, że pomoc społeczna i oświata 
stanowi 60% budżetu Gminy, pozostały procent budżetu pozostaje na inne cele, dlatego też zawsze Gmina 
będzie stawała przed wyborem co i w jakiej kolejności wykonywać. 
 
Ad.14 Zakończenie obrad  V sesji Rady Gminy.   
 
Przewodniczący Rady podziękował za obecność, uwagi przekazane informacje i po wyczerpaniu 
porządku obrad zamknął  V sesję Rady Gminy Gniezno.  
 
Sesja trwała od godziny 15.00-17.15.  
 

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

Protokół został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie bez uwag na sesji w dniu 30 marca 2015r.  




