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Projekt 

 

      Protokół Nr IX/15 z Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 22 czerwca 2015 r. 

Ad. 1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 13.00. 

 

Otwarcia IX Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy 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, dyrektora ZEAS-u Pana Jarosława Wietrzyńskiego, kierownika 

GOPS-u Pana Mariusza Jopę, Panie i Panów sołtysów, radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Pana 

Rafała Skweresa, radcę prawnego urzędu Pana Henryka Klicha, mieszkańców gminy, 

przedstawicieli lokalnych mediów. 

 

Ad. 2 

 

1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy. 

6. Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami oraz z realizacji inwestycji  

w 2014 r. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy Rady między sesjami. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2014 rok.  

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok, 

b/. udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 

rok, 

c/. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, 

d/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 

e/. powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do 

Sądu Rejonowego w Gnieźnie, 

f/. ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla  

w Łabiszynku, 

g/. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na 

dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej droga powiatowa nr 

2149P/2210P w m. Zdziechowa” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215P 

m. Piekary”, 

h/. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, 

i/. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
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j/. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania 

deklaracji, 

k/. zmiany nazwy ulicy we wsi Osiniec, 

l/. likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym, podporządkowanej organizacyjnie 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym, 

m/. ustalenia sieci, prowadzonych przez Gminę Gniezno, publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz określenia granic ich obwodów. 

 

11.  Interpelacje i zapytania radnych.  

12.  Odpowiedzi na zapytania radnych.  

13. Wolne wnioski i informacje. 

14.  Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy.                   

 

Przewodniczący Rady powiedział, że z uwagi na likwidację GARG-u, gdzie Gmina Gniezno 

posiada udziały. Rada musi podjąć stosowną uchwałę, jest to kolejna uchwała na obecnej 

sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu obecni są wszyscy Radni  

i w związku z tym podejmowane uchwały będą prawomocne. Lista obecności radnych 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radni głosowali jednogłośnie porządek obrad. 

 

Ad. 3 

Innych wniosków Radnych do porządku obrad nie było. 

 

Ad. 4 

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

Mariana Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji rada głosowała jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Rada przyjęła bez uwag protokół z VIII sesji rady jednogłośnie bez odczytania. 

  

Ad. 6 

Wójt poinformował, że w okresie między sesjami realizowane są inwestycje, które były 

przyjęte do realizacji budżetu na rok 2015. Obecnie odebrana została świetlica w Goślinowie, 

przez poszczególne służby. Świetlica może służyć mieszkańcom. Świetlice, które są 

budowane na określonym terenie przeznaczone są nie tylko dla tych mieszkańców, ale 

również miejscowości sąsiednich. 

W trakcie realizacji jest budowa Przedszkola w Szczytnikach Duchownych, która przebiega 

zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia to koniec lipca br. będzie dotrzymany, prace 

postępują z dużym wyprzedzeniem.  

Naprawiane są drogi, w trakcie budowy są chodniki, które były przyjęte do realizacji w 2015 

r. W związku z tym, że budowa drogi S5 przebiega głównie przez teren gminy i zdarzają się 

różne sytuacje. 

Samochody ciężarowe często przekraczają dopuszczalny tonaż,jeżdżą po drogach gminnych  

dla gminnych dróg i jest to szkodliwe obciążenie. Gmina zgłasza tą sprawę Policji, Generalnej 
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Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do wykonawcy, aby upominali kierowców, by nie 

korzystali  

z dróg, na które wykonawca nie ma podpisanego porozumienia. Warunki atmosferyczne są 

sprzyjające dla wykonawcy, ponieważ susza spowodowała to, że samochody poruszają się 

głównie śladem, który został wytyczony. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było.  

    

 Ad. 7 

W dniu 19 czerwca br. o godz. 14.00 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, na 

którym Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, omówiono 

również projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

   W posiedzeniu uczestniczyli kolejno: Wójt Gminy Włodzimierz Leman, Pani Sekretarz Anna 

   Pacholczyk, Pani Skarbnik Gabriela Cempel, dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński oraz 

   pracownicy urzędu Barbara Rafalska, Marek Józefów i Marek Szulczewski. 

   Na posiedzeniu omówiono również bieżące sprawy. 

 

   Również w dniu 19 czerwca br. o godzinie 13.00 odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, 

   na  którym zgodnie z rocznym planem pracy przeprowadzono następujące kontrole: 

   - wpływ podatku od środków transportu,  

   - wykonania inwestycji na terenie gminy w 2014 r. i w I półroczu 2015 r. 

   - zgodności zadań i inwestycji z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gniezno na lata 

   2014 - 2021 - wydatki na OSP. 

  Materiały przedstawiła Pani Skarbnik. 

  Komisja nie miała zastrzeżeń.  

  W szkołach odbywały się festyny, w dwóch z nich  uczestniczył, była to okazja rozmowy  

  z mieszkańcami na różne tematy dotyczące gminy. 

  Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy od ostatniej sesji były jakieś pieniądze wydatkowane 

  na szkolenia dla radnych? 

   Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji nie było wydatkowanych pieniędzy 

   na szkolenia dla radnych.  

  

Ad. 8 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno Pan Piotr Łykowski poprosił Skarbnika Gminy 

Gabrielę Cempel o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 

2014 rok. 

Skarbnik przedstawiła i omówiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu 

Gminy Gniezno za 2014rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. 

Omówione zostały również sprawozdania finansowe Gminy za 2014 rok. 

 

Ad. 9 Dyskusja 

 

Głos zabrała Radna Maria Brykczyńska, która zauważyła, że bardzo duże środki są 

przeznaczone na świetlice wiejskie, a pozyskane środki ze świetlic są niewielkie. Zapytała, 

czy poczyniono kroki, aby zatrudnić animatora kultury. Następnie poruszyła sprawę 

utwardzenia poboczy, pod koniec roku 2014, Jankowo Dolne - Wierzbiczany. Kosztowało to 

bardzo dużo pieniędzy, a pobocza już nadaje się do remontu. 
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Dalej Radna poinformowała, że złożyła interpelację w sprawie przebudowy drogi między 

Wierzbiczanami, a Szczytnikami Duchownymi, aby nie poszerzać jej z uwagi na koszty tylko 

położyć nową nawierzchnię.   

 

Wójt odpowiadając Radnej Brykczyńskiej powiedział, że jeśli chodzi o drogę Wierzbiczany - 

Szczytniki Duchowne to droga ta jest przeznaczona do poprawki i poszerzenia. Większość 

użytkowników tej drogi zabiega o to, aby ta droga została poszerzona z uwagi na duży ruch 

samochodowy. 

Jeśli pobocze zostanie odpowiednio przygotowane wówczas można myśleć o wykonaniu 

nowej nakładki.  

Gminy nie stać na budowę nowej drogi. Dobra nakładka na tej drodze wystarczy, ale muszą 

być przestrzegane przepisy dotyczące tonażu samochodów ciężarowych. Trzeba się 

zastanowić nad sfinansowaniem etatu w policji na dodatkowy patrol, który by nadzorował 

gminne drogi.  

Przy budowie drogi S5 główne przeciążenia polegają na transporcie żwiru, który jest 

wydobywany na terenie Lulkowa i gminnymi drogami te obciążone samochody się poruszają.    

 

Wójt - nigdy nie jest tak, aby świetlice wiejskie były dochodowe, one funkcjonują i mają 

służyć społeczeństwu. Przychody uzyskiwane z wynajmu świetlic nie pokryją kosztów, 

ponieważ są to koszty stałe, nie można zrobić wygórowanych stawek za wynajem, ponieważ 

nikt nie będzie chciał ich wynająć. 

Świetlica w Piekarach jest wykorzystywana maksymalnie. Jest jeszcze potrzeba 

zagospodarowania terenu i jak będzie to uzupełnione wówczas różnica między przychodem,  

a wydatkami będzie mniejsza.  

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak, w nawiązaniu 

do tematu drogi, o której mówiła Radna M. Brykczyńska. Dotyczy drogi z Jankowa Dolnego  

w kierunku Wierzbiczan, a mianowicie upłynął rok od wykonania jej poszerzenia. Obecnie 

widać, że praca została wykonana, ale efekty są krótkotrwałe. 

Pobocza nie są tak wytrzymałe, widać ich uszkodzenia z uwagi na słabszy materiał użyty do 

remontu.   

 

Dalej Radny Kaźmierczak odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu podziękował 

Wójtowi, Pani Sekretarz, pracownikom urzędu za nasilenie prac związanych z budową sieci 

gazowej na terenie Jankowa Dolnego. Zaplanowane przez urząd zadania na odcinku Jankowo 

Dolne - Janówko zostały skończone. Pozostał problem odbioru niezależny od gminy.  

Komisja Oświaty jest bardzo zadowolona z wszystkich prac, które w ubiegłym roku zostały 

przeprowadzone na terenie przedszkoli, szkół, boiska są z bezpieczną nawierzchnią. Gmina 

działa w kierunku poprawienia sytuacji w świetlicach. Działania w kierunku ciągłej poprawy 

sytuacji szkół idą w dobrym kierunku i należy sobie życzyć, aby Wójt i Rada nie ustawały  

w tych działaniach. 

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał o zatrudnienie animatora kultury, tę sprawę poruszyła już 

Radna Brykczyńska, aby świetlice były aktywizowane przez osobę do tego uprawnioną. Aby 

budynki świetlic nie były tylko domami weselnymi tak jak na Piekarach. Mieszkańcy 

Wełnicy i wsi najbliżej miasta uważają, że budowa świetlic to są pieniądze wyrzucane  

w błoto. 
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Wójt - w sprawie świetlic to Radny się myli, ponieważ zapotrzebowanie społeczne na takie 

inwestycje jest bardzo duże. Koszty utrzymania świetlic są stałe. Wynajem świetlic powoduje 

tańsze ich utrzymanie. 

W świetlicy w Piekarach odbywają się wszystkie zebrania, spotkania na terenie gminy 

organizowane przez różne instytucje, gdzie mieszkańcy się spotykają z różnymi 

przedstawicielami firm i wymaga to takiej powierzchni i takiego standardu. 

Jeśli chodzi o zatrudnienie animatora kultury to nie zmniejszy to kosztów utrzymania świetlic. 

Ponieważ dotychczasowe rozmowy nie dały efektu będzie ogłoszony konkurs na zatrudnienie 

takiej osoby. 

Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że Komisja Oświaty nie oczekuje tego, że koszty 

utrzymania świetlic będą mniejsze, ale tego, że świetlice będą żyły.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Łukasz Ciesielski wypowiedział się 

w sprawie sprawozdania budżetu, że rok 2014 zamknięto dodatnim bilansem. Wszystkie 

inwestycje zostały wykonane. Przy współpracy wszystkich można wspólnie coś zdziałać. 

Radny złożył gratulacje Panu Wójtowi za wykonanie budżetu, oby ta współpraca była owocna 

na przyszłe lata.   

Przewodniczący Rady Piotr Łykowski w sprawie budżetu za 2014 r. powiedział, że cały 

budżet to ok. 36 mln zł, z czego 12 mln zł przeznaczono na oświatę, kilka milionów 

przeznaczono na sieć gazową, na drogi i inne inwestycje. 

Przewodniczący jest pod wrażeniem takiego budżetu, że 12 mln zł przeznaczono na oświatę 

jest to bardzo widoczne. Nowa świetlica w Goślinowie da szersze możliwości zaistnienia  

i współpracy szkoły z mieszkańcami.   

Ochrona środowiska - sieć gazowa - trzeba się wywiązać z przepisów ochrony środowiska 

krajowych i unijnych jest zrobiony wielki krok w tym kierunku. 

Przewodniczący Rady dalej powiedział, że jest pod wrażeniem tego budżetu i będzie głosował 

za. 

       

Ad. 10  Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 - uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 

rok. 

Odczytano projekt uchwały. Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

 - uchwała Nr IX/54/2015r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2014 rok. 

Odczytano projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesiołowski przeczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.   

 

Przedstawiono także Uchwałę Nr 0954/61/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego.  

    

Następnie Przewodniczący Rady przeczytał Uchwałę Nr SO-0955/33/16/2015 Składu  

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie 



 6 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno o udzielenie Wójtowi 

Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. 

Radni nie mieli więcej pytań. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały o udzielenie Wójtowi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych obecnych na posiedzeniu. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady złożył Wójtowi gratulacje i dodał, że jest to 13 absolutorium Wójta. 

 

Wójt podziękował wszystkim za pozytywne ustosunkowanie się do jego pracy. To, że 

otrzymał absolutorium jest to praca, m.in. również państwa, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, 

pracowników urzędu, sołtysów, całego grona, które współpracuje. Potrzeb jest wiele więcej  

i wszyscy chcieliby, aby zadośćuczynić wszystkim potrzebom występującym na terenie 

gminy, co roku przybywa na naszym terenie mieszkańców i z tym wiążą się potrzeby takie 

jak: drogi, oświetlenie, cała infrastruktura. 

To są potrzeby, które gmina nie zawsze na bieżąco jest w stanie zabezpieczyć. Staramy się  

z roku na rok zadośćuczynić tym potrzebom i poprawić warunki życia naszym mieszkańcom. 

 

 - uchwała Nr IX/ 52 / 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.- omówiła szczegółowo 

Pani Skarbnik. 

Głosowanie uchwały: 14 głosów za, nieobecny na sali radny Mariusz Nawrocki. 

 

- uchwała Nr IX/ 51 /2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: 14 głosów za, nieobecny na sali radny Mariusz Nawrocki. 

 

- uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii  

o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie. 

Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismem skierowanym do Rady od Krajowej Rady 

Sędziów Społecznych. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 

 

Po przerwie kontynuowane były dalsze obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

  

- uchwała Nr IX/56/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz 

Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla w Łabiszynku, 

Radna Maria Brykczyńska zauważyła, że jest za podwyżką diet tylko dla sołtysów, ale zasady 

powinny być zmienione dla radnych, którzy pełnią funkcję jednocześnie sołtysa. 

Wójt - wpłynął wniosek od sołtysów w powyższej sprawie, od kilku lat nie było podwyżek 

diet dla sołtysów. Na przestrzeni minionych lat sukcesywnie wzrastały koszty ponoszone 

przez sołtysów na wykonanie zadań wynikających z pełnionej funkcji.  

Głosowanie uchwały: 14 za, 1 głos wstrzymujący. 

 

- uchwała Nr IX/57/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Gnieźnieńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej 
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droga powiatowa nr 2149P/2210P w m. Zdziechowa” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2215P m. Piekary”. 

 

Radny Mariusz Nawrocki poprosił Wójta o wyjaśnienie, jaki odcinek drogi we wsi Piekary 

będzie wykonywany. Wyraził obawę, ponieważ przypuszcza, że tą drogą będą jeździły 

samochody, które zaopatrują budowę drogi S5, aby nakładkę wykonać po ukończeniu 

budowy. 

Wójt - jeśli chodzi o drogę S5 to z tej drogi nie korzystają samochody ciężarowe. Na 

Piekarach jest dużo firm produkcyjnych, gdzie jest duże zatrudnienie. W związku z tym ta 

droga jest obciążona, pobocze między chodnikiem, a jezdnią jest bardzo niebezpiecznie. Jest, 

co najmniej 1 metr różnicy w okresie jesienno-wiosennym nie widać jak stoi woda  

w nierównościach i samochody zjeżdżają. Były takie zdarzenia, że samochód wpadł na 

chodnik i tym samym jest zagrożenie dla mieszkańców poruszających się pieszo lub rowerem 

po chodniku. Teraz będzie wykonany odcinek od przystanku autobusowego do szosy 

Kłeckowskiej. Jeszcze jest do wykonania odcinek od świetlicy do szosy w kierunku 

Kiszkowa.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Rafałowi 

Skweresowi który powiedział, że uczestniczył  

w zebraniach wiejskich również na Piekarach i mieszkańcy zgłaszali przez całą poprzednią 

kadencję potrzebę wykonania tej nakładki. Część nakładki wykonana została w ubiegłym 

roku, ale pozostawiono około 1 metr nieutwardzonego pobocza. W okresie roztopów nie była 

widoczna ta część i bardzo dużo samochodów tam wjeżdżało i stwarzało to 

niebezpieczeństwo. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwraca się nie tylko do gminy Gniezno, 

ale również do innych gmin o dofinansowanie. Zadań i potrzeb jest bardzo dużo natomiast 

budżet powiatu jest taki, jaki jest. Od pół roku jest nowy Zarząd Powiatu, który będzie się 

starał realizować zadania na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, szczególnie na infrastrukturę 

drogową.  

W pierwszej kolejności dokończenie części drogi powiatowej w miejscowości Piekary ok. 

900 m od drogi Kłeckowskiej z nakładką wykonaną w ubiegłym roku. Jest wykonany 

kosztorys na kwotę 400 tys. zł. 

Podobnie jest z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w Zdziechowie, sołtys wsi i  

Napoleonowa zgłaszał jej wykonanie. Kosztorys to kwota ok. 80-100 tys. zł.  

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwraca się o pomoc w wykonaniu tych zadań. 

Następnie Radny Powiatu Gnieźnieńskiego poinformował, że w tym roku będzie wykonany 

chodnik w Szczytnikach Duchownych w stronę Kędzierzyna, chodnik od przejazdu 

kolejowego do wsi Dalki koszt zadania to 370 tys. zł. 

Radna Edyta Żuchowska powiedziała, że w 2006 roku złożono wniosek na budowę chodnika 

w Goślinowie, zapytała, czy wiadomo coś na ten temat. 

Radny Powiatowy Rafał Skweres odpowiedział, że w planie inwestycji Powiatowego Zarządu 

Dróg na 2015 r. nie ma tego zadania do wykonania. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski powiedział, że sprawa 

sygnalizacji świetlnej w Zdziechowie trwa już od dawna. Podziękował w imieniu 

mieszkańców Zdziechowy, Wójtowi i Zarządowi Powiatu za uchwałę. Sygnalizacja świetlna 

w Zdziechowie jest bardzo potrzebna. 

Poprosił radnych o zrozumienie mieszkańców, aby głosowali za podjęciem uchwały.   

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak przypomniał, że od momentu, kiedy 

na gminie Gniezno spoczął obowiązek przejęcia drogi Gniezno-Trzemeszno po wybudowaniu 
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obwodnicy kilkakrotnie wnioskowano do Starostwa o przejęcie tej drogi od granic miasta. 

Jest to droga, która stanowi zabezpieczenie drogi krajowej.   

Kilkakrotnie występowano o to, czy Starostwo mogłoby przejąć tą drogę lub ewentualnie 

dokonać wymiany tej drogi na inną np. do Lubochni. Radny zwrócił się z wnioskiem do 

Radnego Powiatowego, aby coś zrobić w tym kierunku. 

Radny Rafał Skweres odpowiedział, że Gmina i Powiat może wspólnie rozmawiać o tym 

problemie. 

Radny Bolesław Dziel zapytał o nakładkę na drodze Gniezno-Strzyżewo Smykowe- 

Strzyżewo Kościelne. 

Radny Rafał Skweres powiedział, że w tym roku w planach Zarządu Dróg Powiatowych nie 

jest ujęte w planie to zadanie do wykonania. 

Radny Mariusz Nawrocki zauważył, że od kilku lat jest gotowy projekt na drogę do 

Jastrzębowa. 

Dalej radny Rafał Skweres powiedział, że już w tym roku na terenie gminy Gniezno udało się 

wykonać cztery zadania, ale Powiat to jest 10 gmin. Na początku obecnej kadencji 

zwiększono budżet Zarządu Dróg Powiatowych o 1 mln 800 tys. zł. 

Więcej pytań nie było. 

Głosowanie: za 14 głosów, 1 wstrzymujący. 

Radny Rafał Skweres w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego podziękował Wójtowi  

i Radnym za przeznaczenie środków na cel wymieniony w uchwale. 

  

- uchwała Nr IX/58/2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

Pani Sekretarz poinformowała, że jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

zmusza rady gmin do ustalenia stawek ryczałtowych od domków letniskowych, które są 

zamieszkałe przez część roku.   

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy coś się zmieniło w ustawie. 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że w ustawie jest nakaz obciążenia domków letniskowych 

opłatą. Poprzednio była opłata na podstawie składanej deklaracji od ilości osób, teraz jest 

określona stawka ryczałtowa.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr IX/59/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr IX/60/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu  

i miejsca składania deklaracji. 

Pytań nie było. 

Glosowanie uchwały: 14 głosów za, nieobecny na sali radny Kazimierz Bułakowski. 

 

- uchwała Nr IX/61/2015 w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Osiniec. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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- uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym 

podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fidlera  

w Jankowie Dolnym. 

Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały tym, że jest to ostatni akt 

związany z likwidacją Szkoły w Strzyżewie Smykowym. Od 2013 roku budynek nie 

funkcjonuje i nie prowadzi się tam żadnej działalności oświatowej, ale pozostaje w ewidencji 

oświatowej. W związku z tym Wójt nie może wykonać żadnych prac oraz przeznaczyć 

obiektu na potrzeby społeczności lokalnej. 

  

Radna Maria Brykczyńska zapytała ile uczniów z tego rejonu uczęszcza do szkoły  

w Jankowie Dolnym i jak przebiegały rozmowy z rodzicami w tej sprawie. 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że szkoła umarła śmiercią naturalną, więc nie było żadnego 

problemu. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, 3 głosy wstrzymujące. 

- uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniezno 

publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów. 

 

Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały tym, że gmina 

zobowiązana jest określić sieć szkół i placówek oświatowych. Jest to uchwała, która 

obowiązywała do tej pory, ale w roku 2012 nastąpiła zmiana. Oddział przedszkolny, który 

funkcjonował przy Szkole w Jankowie Dolnym przestał istnieć natomiast w to miejsce 

powstało Przedszkole przy Zespole Szkół w Jankowie Dolnym. Ta zmiana wymagała 

aktualizacji uchwały. 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

 

- uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie rozwiązania spółki - Gnieźnieńska Agencja Rozwoju 

Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie. 

Pani Sekretarz uzasadniła podjęcie uchwały tym, że Gmina Gniezno była udziałowcem 

GARG-u. Na ostatnim walnym zebraniu Rada Nadzorcza przedstawiła wyniki finansowe, 

które nie pozwolające na dalsze istnienie tej spółki. 

Nikt ze wspólników nie wyraził zgody na dokapitalizowanie spółki w celu dalszego jej 

funkcjonowania.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11 i ad. 12 

 

Radna Maria Brykczyńska zapytała o następujące sprawy: 

- jakie są zamierzenia w kierunku zatrudnienia osoby do pozyskiwania środków 

zewnętrznych, 

- kiedy będą umieszczane interpelacje na stronie internetowej gminy Gniezno, 

- pytanie do Przewodniczącego Rady - sprawa powołania komisji statutowej do zmiany 

Statutu Gminy. 

 

Wójt - jest zatrudniony pracownik, który m.in. w zakresie czynności ma pozyskiwanie 

funduszy zewnętrznych.  



 10 

Wójt - interpelacje będą na stronie internetowej gminy. 

Przewodniczący Rady odpowiedział na pytanie, że ten moment nastąpi. Radna Brykczyńska 

podjęła inne czynności związane ze zmianami w Statucie i należy poczekać na odpowiedź. 

 

Ad. 13 

 Przewodniczący Rady udzielił głosu sołtysowi wsi Wierzbiczany,który powiedział, 

że otrzymał również od radnej Brykczyńskiej interpelację którą skierowała do Wójta w 

sprawie remontu drogi od Jankowa Dolnego przez Wierzbiczany do Szczytnik Duchownych. 

Problemów z tą drogą będzie więcej. Popiera Panią Radną w tej sprawie. Nie ma podbudowy 

pod tą drogą. Po naprawie droga ta przetrwała, dlatego, że zima była łagodna.  

W sprawie drogi w Jankowie Dolnym 2 tygodnie wcześniej była ona naprawiana w ramach 

gwarancji, widział jak było to robione. Pojawiły się znowu dziury w tej drodze. Jeżeli 

kierowcy będą skracać sobie drogę samochodami ciężarowymi z odpadami jadąc do Lulkowa 

to będzie ona rozjechana. Sołtys zauważył, aby pracownik urzędu zajmujący się drogami  

zwracał większą uwagę na wykonanie robót przy odbiorze remontu. 

 

 Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi osiedla Bajkowego Panu Andrzejowi 

Zielińskiemu. 

Zwrócił uwagę na następujące sprawy: 

Na odcinku od ulicy Swarzędzkiej do os. Bajkowego zostało zniszczone ok. 30 m drogi 

łącznie z podbudową przy zasypywaniu istniejącego stawu. Czy jest decyzja środowiskowa 

zezwalająca na jego zasypanie, oraz decyzja ochrony przyrody mówiąca o tym, że można 

było wyciąć szuwary, w których gnieździło się dzikie ptactwo w okresie lęgowym. Dalej Pan 

Zieliński powiedział, że w sprawie niszczenia drogi zwracał uwagę dwukrotnie radnemu 

Romanowi Solarkowi i nie wierzy, że w tej sprawie nie interweniował w gminie. Nic się nie 

zmieniło w tej sprawie. Dalej wywrotki z ładunkiem ok. 10 ton przejeżdżają przez prywatne 

posesje na os. Bajkowym. Ulica Swarzędzka nie jest do tego przystosowana.  

Urząd nie uzgodnił z inwestorem, w jaki sposób będą naprawiane szkody i korzystanie  

z gminnego mienia. Od pracownika urzędu dowiedział się,że dokument taki jest  

w uzgodnieniach u Prezydenta. 

 

Następnie Pan Zieliński zauważył, że Wójt obiecał dwie lampy na osiedlu Bajkowym na 

przełomie marca i kwietnia br. nic się nie dzieje w tej sprawie. 

 

W dniu 16 września 2011 roku uchwałą Nr XV/69/2011 gmina przejęła działkę nr 41/3 

stanowiącą tę drogę, o której cały czas mówi. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi 

Gminy. Uchwała wchodziła w życie z dniem podjęcia. Do tej pory nie ma aktu notarialnego i 

nic nie można tam zrobić. Poza tym jest błąd w uzasadnieniu tej uchwały. 

 

Wójt odpowiadając Panu Zielińskiemu powiedział, że dokument dotyczący naprawy 

uszkodzenia drogi przez inwestora, który wykonywał ulicę Swarzędzką, został podpisany 

przez pracowników urzędu miasta i członków konsorcjum wykonującego remont tej ulicy na 

terenie miasta Gniezna. 

Do remontowanej ulicy Swarzędzkiej dojeżdżają samochody ciężarowe, które zabezpieczają 

potrzeby budowy muszą się poruszać i dowozić materiały na budowę. Wykonawcy uzyskali 

zgodę na przejazd przez prywatne tereny, gmina nie wydawała takich pozwoleń. 
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Wójt dalej informował w sprawie pozwolenia wodno-prawnego stawku, o którym mówił Pan 

Zieliński to sprawa nie dotyczy urzędu gminy, ponieważ ten stawek znajduje się na terenie 

miasta Gniezna w związku z tym sprawa dotyczy urzędu miejskiego. 

Ulica Swarzędzka nie zostanie odebrana wcześniej, jeśli nie zostaną uzupełnione braki  

i usterki, które powstały na skutek przejazdu samochodów przez teren gminy. Pracownicy 

urzędu mają to na uwadze i jest to nadzorowane, wiadomo, jakie samochody się tam 

poruszają, kto jeździ i jakie są uszkodzenia. 

Wójt poinformował w sprawie aktu notarialnego dotyczącego przejęcia ulicy os. Bajkowe,  

w ubiegłym roku nie można było skompletować wszystkich mieszkańców, którzy musieli być 

jednocześnie w określonym czasie jest to ok. 20 osób do podpisania aktu notarialnego. 

Jeśli będzie można zebrać wszystkich to akt notarialny będzie podpisany. 

Następnie Wójt w sprawie lamp powiedział, że najbardziej chodzi o to Panu Zielińskiemu, ma 

kontakt z mieszkańcami osiedla Bajkowego i wszyscy by chcieli mieć tak ciemno jak jest 

koło Pana Zielińskiego, łuna, która się przenosi z drogi krajowej zasięg ma daleki. Lamp nie 

ma wybudowanych, co nie znaczy, że nie będą. Przyjdzie czas to lampy będą zrobione. 

Na koniec Wójt powiedział, że jeśli Pan Zieliński ma jeszcze jakieś uwagi to proszę bardzo, 

ale już więcej nie odpowiem na te pytania, które Pan zadał, ponieważ myślę, że Panu to już w 

tym temacie wszystko przekazałem.  

  

Przewodniczący Rady udzielił głosu sołtysowi wsi Pyszczyn Panu Stanisławowi 

Mężyńskiemu, który zapytał, czy mieszkańcy mogą zablokować przejazd samochodów 

ciężarowych, które niszczą drogę z uwagi na zbyt duże obciążenie. Była tam policja, były 

spisywane numery rejestracyjne. Ta droga będzie zniszczona. 

   

Wójt - mieszkańcy nie mają takiego prawa, ale mogą składać interwencje i mają prawo do 

odczytywania numerów rejestracyjnych. W rozmowach z wykonawcą i inwestorem każdy 

tłumaczy, że można zgłaszać, kto się porusza tymi drogami, ponieważ kierowcy mają zakaz 

poruszania się tymi drogami. Kilku kierowców już zwolniono. 

Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że podobna sprawa była w Lubochni przy 

powiatowej drodze, jest tam zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. 

 

Wójt - wszędzie są znaki. Drogi budowane 20 lat temu nie spełniają warunków, aby tabor o 

dużym tonażu tam się poruszał. Gminy nie stać na to, aby wszystkie drogi na nowo 

przystosowywać do tonażu 50-cio tonowego.Nawet drogi powiatowe nie są przystosowane do 

obecnego taboru i ciężaru. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło do niego pismo od Związku Dużych 

Rodzin Trzy Plus Oddział Wielkopolski, które zachęca Radnych i Wójta do podpisania 

porozumienia z Prezydentem Gniezna, aby te rodziny mogły korzystać z ulg. Wójt zbada, 

jakie są możliwości w tym zakresie. Pismo będzie skierowane na komisje i na następnej sesji 

będzie to omówione. 

  Ad. 14     

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IX sesję Rady Gminy 

Gniezno. 

Sesja trwała do godziny 16.00. 

  

 Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

   


