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    Protokół Nr XI / 15 z obrad sesji  Rady Gminy Gniezno w dniu  28 września  2015 r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 15.00 

Otwarcia XI 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, Radcę Prawnego Urzędu Pana Henryka Klicha, dyr.GOPS-u Mariusza Jopę, dyr.ZEAS-u 

Jarosława Wietrzyńskiego, kandydatów na ławników, sołtysów Gminy Gniezno, mieszkańców Gminy, 

lokalne media. 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu, nieobecny radny Kazimierz Bułakowski.  

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Gniezno. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Gniezno. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady między sesjami. 

8. Przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2015r. i 

jej przyjęcie. 

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a)   wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2016-2019. 

b)   zmiany uchwały budżetowej na 2015r.  

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

d)   nadania nazwy drogom wewnętrznym. 

e) nadania nazwy drogom wewnętrznym 

f) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 

Mnichowo przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno. 

g) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie nieruchomości niezabudowanych przez 

Gminę Gniezno. 

h) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno. 

i) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno. 

j) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno. 

 

11. Interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Gniezno. 

 

Ad.3 

Radny Mariusz Nawrocki prosił o wcześniejsze umieszczanie informacji o terminie sesji na stronie 

internetowej urzędu. 

Więcej uwag nie było. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest qworum wobec tego podejmowane uchwały będą prawomocne. 

Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad. 
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 Ad.4 

   
Rada przyjęła jednogłośnie protokół  z X  Sesji Rady bez uwag.  

 

Ad.5 

 

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

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli: 13 głosów za, 1 wstrzymujący.  
 

Ad.6 

Wójt - w okresie między sesjami przebudowano część drogi na osiedlu Skalnym we wsi Dalki, trwają  prace 

związane z przebudową drogi na osiedlu Letnim i Słonecznym we wsi Wełnica, wybudowano chodnik we wsi  

Jankówko i Szczytniki Duchowne. Wykonano w Jankowie Dolnym roboty drogowe związane z poszerzeniem 

drogi, wykonano nakładkę bitumiczną na drodze w kierunku wsi Kalina. Utwardzono pobocza dróg gminnych we 

wsiach Lubochnia i Krzyszczewo. Funkcjonuje nowo wybudowane Przedszkole w Szczytnikach Duchownych. 

Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia dróg gminnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę 

remizy strażackiej w Mnichowie termin otwarcia ofert będzie w dniu 07 października br.  

Przygotowano  dokumenty  do ogłoszenia przetargu na budowę przedszkola w Zdziechowie. 

Trwają prace związane z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych  na drogach gminnych.  

W miesiącu październiku planowany jest termin przekazania sieci gazowej wybudowanej na części gminy 

Modliszewo,Modliszewko,Napoleonowo, pozostała część we wsiach Wierzbiczany,Lubochnia, Wola Skorzęcka  

będzie przekazane w m-cu listopad br. W tym roku jest planowane ogłoszenie przetargu na budowę sieci gazowej 

we wsiach Strzyżewa,Dębówiec i Ganina.   

    

Radna Maria Brykczyńska zapytała o drogę na os.Bukowym w Lubochni część pieniędzy z funduszu sołeckiego 

została przeznaczona co będzie jeśli w tym roku  nie będzie to wykonane? 

 

Wójt - jeśli fundusz sołecki nie zostanie wykorzystany wówczas zostaje w budżecie gminy. Wszystkie zadania, 

które zgłaszają rady sołeckie rzadko które mieszczą się tylko w kwocie którą dysponuje dana wieś. 

Radny Mariusz Nawrocki - w sprawie drogi na osiedlu Słonecznym powiedział,nie widać, aby droga była 

ukończona w terminie, czy wójt zamierza obciążyć wykonawcę karą umowną w wysokość 0,5% od kwoty 

przetargu za nieterminowość. 

Wójt - wykonawca musi mieć określone uzasadnienie które musi być zgodne ze stanem faktycznym wówczas  

gmina stara się przedłużyć termin wykonania robót.W tym przypadku nie ma żadnego zagrożenia ponieważ 

pieniądze są z budżetu gminy, a nie z zewnątrz. Jeśli inwestycje są dofinansowywane z funduszy poza 

budżetowych wówczas muszą być ukończone zgodnie  z terminem wyznaczonym w umowie.   

Radny Mariusz Nawrocki - jeśli firma wygrała przetarg to powinna podjęła się realizacji zadania radny wyliczył, 

że dzień zwłoki to są 2.000,00 zł. 

Wójt - są różne sytuacje, które nie są przewidziane w przetargu i w umowie, one wynikają w trakcie realizacji 

budowy często są  dodatkowe zadania i trudności. W związku z tym przesunięcie terminu  jest akceptowane. 

Na dzień dzisiejszy wykonawca nie złożył żadnego wniosku o przedłużenie terminu.  

       

Ad.7 

Informacja  Przewodniczącego Rady o pracy Rady między sesjami. 

 

W dniu 31 sierpnia 2015r. Komisja Oświaty dokonała objazdu szkół i przedszkoli. 

 

Komisja Rewizyjna miała swoje posiedzenie w dniu 4 września 2015r. oraz 9 września 2015r., na której 

szczegółowo omówiono  ponowną skargę na Wójta Gminy Gniezno złożoną przez Adama Z. Projekt uchwały z 

tego posiedzenia zostanie przedstawiony na dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy spotkał się z Prezesem Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kalina” w sprawie 

złożonego wniosku o zmianę uchwały nr IX/58/2015 z dnia 22.06.2015r., w sprawie ustalenia ryczałtowanej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.  

Wniosek wpłynął do Urzędu w dniu 14.09.2015r.Rozmowa zakończyła się tym, że Prezes uzupełni swój wniosek o 

dotychczasowe analizy i dokumentację, którą posiada i dopiero przedstawię to radzie do dyskusji. 
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W dniu 17 września 2015r. odbyło się szkolenie dla radnych i sołtysów Gminy  na temat funduszu sołeckiego. 

 

W dniu 21 września 2015r. oraz 25 września 2015r. odbyło się spotkanie komisji stypendialnej. 

  

Przed wspólnym posiedzeniem komisji Rady Gminy w dniu 24 września 2015r. spotkała się komisja oświaty z 

dyrektorami szkół, swoje posiedzenie miał również Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na 

ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie. 

 

 W tym samym dniu o godzinie 15.00 odbyło się posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Gniezno, na którym 

została omówiona przez Panią Skarbnik informacja opisowa z budżetu Gminy na I półrocze 2015 i Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Gminy Gniezno, oraz zostały omówione wszystkie projekty uchwały, które zostaną 

przedstawione na dzisiejszej sesji Rady Gminy. 

 

Ad.8 

 

Skarbnik Gabriela Cempel przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

Dochody wykonano 18.671.657,19 zł w tym dochody majątkowe  420.859,54 zł, wydatki 16.775.431,58 z tego 

majątkowe 3.mln.116.68,62 zł 

Budżet zamknął się dodatnio w wysokości 1.896.225,61 zł 

W I półroczu uzyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości 95.520,54 zł. za wykonany w 2013r. wodociąg 

Mnichowo, Winiary. 

Ponadto gmina uzyskała środki na realizację projektu dot.modernizacja przedszkoli: Goślinowo, Modliszewko, 

Obora, Zdziechowa. Są to  środki na zadania bieżące i majątkowe. Na bieżące uzyskano 356.763,96 zł ,majątkowe 

46.101.78 zł. Uzyskane w I półroczu dotacje na zadania zlecone wyniosły łącznie 2.487.815,33 zł, na zadania 

własne 373.770,00 zł. 

Subwencja ogólna 5mln.166.616 zł. z czego największa to subwencja oświatowa 4mln.462.672 zł. 

Zrealizowane zostały dochody z podatków. Najwięcej uzyskano z podatku od nieruchomości tj. 2.014.626,74 zł, od 

osób fizycznych 1.873.138,94 zł. 

Znaczną sumę gmina uzyskała z opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska jest to przekazywane przez Urząd 

Marszałkowski 1.494.645,60 zł 

Skutki obniżenia stawek podatkowych  wynoszą 906.770,73 zł 

Zaległości łacznie są na tym samym poziomie jak co roku i wynoszą 1.700.395,36 zł, najwięcej dotyczyło podatku 

od osób fizycznych 364.264,00 zł. 

Są zaległości  w opłatach które wynoszą 136.272,30 zł. Znaczną kwotą zaległości jest zaległość dotycząca 

świadczeń rodzinnych - alimentacja 802.902,24 zł 

Wszystkie zaległości są windykowane i część z nich jest zabezpieczona hipoteką. 

 

Wydatki - w I br.półroczu zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 13mln.659.362 zł, majątkowe na kwotę 

3.116.068 zł. 

Wydatki na gospodarkę komunalną wyniosły 252.832,00 zł. na plany zagospodarowania przestrzennego  i usługi 

geodezyjne 63.386,00 zł. 

W wydatkach największą kwotę realizuje oświata do półrocza br.wyniosły 6mln.202.092 zł.70-80% to są 

wynagrodzenia z pochodnymi. 

Na przewozy pasażerskie wydano 385.876,12 zł. 

Zobowiązania gminy na półrocze wyniosły 7.744.071 ,83 zł. Pożyczki i kredyty są płacone terminowo. 

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było. 

  

Ad.9  

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2015. 

Rada przyjęła informację jednogłośnie. 

 

Ad.10 

  

Przewodniczący Rady przedstawił protokół z posiedzenia Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych 

kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił kandydatów o powiedzenie kilka  słów o sobie. 

Głos zabrali kandydaci: Błaszak Elżbieta, Stachowiak Beata, Sulej Roman, Pacholczyk Zygmunt.  

Następnie zaproponowano skład komisji skrutacyjnej do wyboru ławników: radną Marię Brykczyńską, Wiolettę 

Nawrocką i radnego Łukasza Ciesielskiego. 



 4 

Rada przyjęła skład komisji skrutacyjnej jednogłośnie. 

Przewodniczący  Rady poinformował, że głosowanie jest tajne i zapoznał Radę z Regulaminem głosowania. 

Rada przyjęła regulamin głosowania jednogłośnie. 

Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na ławników   

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Ciesielski odczytał protokół głosowania. 

 

Po przeprowadzeniu dogrywki do wyborów ławnikami ostatecznie zostali wybrani: Pani Beata Stachowiak, Pan 

Roman Sulej, do orzekania z zakresu prawa pracy Pan Zygmunt Pacholczyk. 

 

Pan Roman Sulej podziękował Radzie w imieniu wybranych ławników za oddanie głosów i poświęcony czas. 

Rada przystąpiła do podejmowania dalszych uchwał: 

- uchwała Nr XI/ 75/ 2015r. w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 

2016-2019. 

Głosowanie uchwały: za 12 radnych, nieobecny na sali podczas głosowania Łukasz Ciesielski i 

Bolesław Dziel. 

    - uchwała Nr XI/ 74 /2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 - Nr XI/ 73 /2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 

   - uchwała Nr XI/76 /2015 w sprawie  nadania nazwy drogom wewnętrznym./Goślinowo 

os.Diamentowe/ 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

-  uchwała Nr XI/77/2015r w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

 -  uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonej we wsi Mnichowo przez jej współwłaścicieli na rzecz  Gminy Gniezno. 

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

-  uchwała Nr XI/79/2015r w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie 

nieruchomości niezabudowanych przez Gminę Gniezno. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał jaka jest wartość zakupu? 

Wójt - Pani radna Edyta Żuchowska wynegocjowała z właścicielami gruntu kwotę ok.14-15 tys.  

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr XI/ 80/ 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, wstrzymujące 2 głosy. 

 

- uchwała Nr XI/ 81/ 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, wstrzymujące się 2. 

 

- uchwała Nr XI/ 82 /2015 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno. 

 Głosowanie uchwały: 12 za, wstrzymujące 2 głosy. 

 

Ad.11 i ad.12 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak poinformował o wizytacji komisji szkół i 

przedszkoli w dniu 31 sierpnia 2015r. protokół jest do wglądu w biurze Rady wraz z załącznikami. 

 

      Wszystkie szkoły i przedszkola w bieżącym roku szkolnym zostały właściwie  przygotowane do realizacji 

zadań. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że w czterech przedszkolach na terenie gminy Gniezno 

udało się skorzystać z funduszy europejskich na ich doposażenie.  
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Dalej Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił wnioski z objazdu: 

1/. W dużych szkoła nadal istnieją niedostatki w zakresie organizacji i infrastruktury /organizacja 

pracowni, niedobory lokalowe związane z 6-latkami. 

2/. Mimo wyraźnej poprawy sytuacji należy kontynuować działania do objęcia opieką przedszkolną 

wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących teren gminy. 

3/. Prośba  do Wójta, aby podjąć działania do wprowadzenia zasad korzystania z sal gimnastycznych, 

placów zabaw, boisk sportowych - nie wszędzie jest to do końca uregulowane. Są takie boiska i place 

zabaw, które po południu są zamknięte i mieszkańcy nie mogą korzystać. W części szkół są regulaminy i 

udostępnia się te obiekty dla mieszkańców.  

Załącznikami są  informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i w których była komisja na objeździe. 

 

Wójt - szkoły są przygotowane należycie. Ilość mieszkańców się zwiększa szczególnie młodych w 

związku z tym szkoły i klasy w szkołach stają się za małe.Gmina stara się zadość uczynić i z roku na rok 

poprawiać warunki w szkołach. W przyszłości ten problem nie będzie istniał. 

 

Radna Agata Górna poruszyła sprawę oświetlenia we wsi Osiniec, zapytała jakie są plany oświetlenia 

osiedla Herbowego i Akacjowego. 

Wójt - zawsze potrzeb jest więcej niż możliwości, co roku staramy się główne braki realizaować 

Dokumentacja  na oświetlenie na osiedlu Owsianym jest na ukończeniu i inwestycja będzie w najbliższym 

czasie wykonana.Zadanie to było odkładane z uwagi na brak jednomyślności właścicieli działek. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski zapytał na jakim etapie jest budowa 

kompleksu w Zdziechowie. 

Wójt - we wrześniu będzie ogłoszony przetarg. 

Radna Agata Górna - prosiła o zwrócenie uwagi na konkurs w Szkole w Szczytnikach Duchownych - 

pt.”wzorowa łazienka” i zapoznania się z informacjami na ten temat. 

Wójt - poinformował wszystkich, że w dniu 29.09.br.o godz.16.00 w LO przy ul. Kostrzewskiego 

odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego- Komendant 

Policji zaprasza. 

 

Radna Maria  Brykczyńska - poruszyła sprawę pozyskiwania środków zewnętrznych zapytała, czy będzie 

ogłoszony konkurs Pt”.kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. 

Można napisać projekt i zaoszczędzić środki np.na nową elewację sali gimnastycznej w Szczytnikach 

Duchownych. 

Dalej radna poruszyła sprawę dowozu dzieci do szkoły z Kaliny. Jest wiadukt przez który autobusy nie 

mogą przejeżdżać ale mieszkańcy się dziwią, że jadą tam ciężarówki ze żwirem. Czy gmina podejmuje 

jakieś działania tym kierunku. 

Wójt- autobusy nie będą tam jeździły z uwagi na ryzyko bezpieczeństwa. Kierowcy tam jeżdżący narażają 

siebie, a wiadukt na zniszczenie. Było to zgłaszane na policję, ale kiedy kierowcy zorientują się,że na 

drodze jest policja wówczas kontaktują się przez radio.   

 Wójt - środki zewnętrzne na Szkołę w Szczytnikach Duchownych są niezasadne, ponieważ  sala 

gimnastyczna jest ocieplona, okna zostały wymienione, a elewacja jest wykonywana.   

 

Ad.13  

Przewodniczący Rady udzielił głosu  mieszkańcowi  Skiereszewa Panu , który 

chciał się wypowiedzieć w sprawie skarg na działalność Wójta jakie skierował.   

 Przewodniczący Rady powiedział, że w temacie skarg nie udziela głosu, zgodnie ze Statutem Rada jest 

zobowiązana do rozpatrzenia skargi  i zrobiła to z należytą starannością  bez zbędnej zwłoki. Rada na 

dzisiejszej sesji zobowiązała Przewodniczącego w podjętych uchwałach do tego, aby Pana Adama Z. 

powiadomił i to będzie zrobione.  

 

Przewodniczący Rady zapytał Radę, czy ma udzielić głosu Panu Adamowi Z. na temat uchwał dotyczących 

skarg: 

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

W tym punkcie porządku obrad nikt więcej nie zabrał głosu.   
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Ad.14    

 Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XI sesję Rady Gminy Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny 15.00 -17.00.  
  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

Protokół został przyjęty przez radę gminy bez uwag na sesji w dniu 12 listopada 2015r.   




