Protokół Nr XXIII /2016 z obrad Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 27 czerwca 2016r.
Ad.1
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11
Otwarcia XXIII 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, sołtysów gminy Gniezno, dyrektorów szkół gminnych i przedszkoli, kierownika GOPS-u
Mariusza Jopę, mieszkańców gminy oraz lokalne media.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Radny Bolesław Dziel.
Ad.2
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Wnioski Radnych do porządku obrad
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z realizacji inwestycji w 2015r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015 rok
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
b) przyjęcia Programu wspierania zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
c) skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi
Wierzbiczany przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno,
d) nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec,
e) ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno uczniom
szkół podstawowych oraz gimnazjów,
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Gniezno za 2015 rok,
g) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych wobec tego podjęte uchwały będą
prawomocne.
Ad.3
Przewodniczący Rady przedstawił mieszkankę wsi Zdziechowa p. Monikę Sypniewską, studentkę
czwartego roku medycyny, zaproponował, aby włączyć jej wypowiedź do porządku obrad.
Głosowanie porządku obrad - 14 głosów za.
Przewodniczący Rady udzielił głosu p.Monice Sypniewskiej.
Pani Monika Sypniewska opowiedziała o projekcie pn.„Szansa dla Nepalu”,którego jest wolontariuszką,
dotyczy pomocy medycznej dla jednej z wsi w Nepalu po trzęsieniu ziemi, które było 25 kwietnia 2015,
w którym zginęło 5 tys. mieszkańców. Państwo to zostało bardzo zniszczone. Grupa siedmiu studentów
medycyny z całej Polski chce pojechać się do Nepalu. Studenci zorganizowali już zbiórkę od sponsorów
200 kg sprzętu medycznego. Całkowity koszt projektu- wyjazdu to 70 tys. zł, na który składa się zakup
sprzętu, transport do Nepalu oraz pobyt studentów. Projekt ma trzy cele: dostarczyć sprzęt medyczny do
określonego ośrodka zdrowia, wsparcie lokalnego pielęgniarza oraz pomoc dla uczniów wiejskiej
szkoły. Projekt jest przygotowywany od marca tego roku. Na zakończenie p. Monika Sypniewska
poprosiła o wsparcie finansowe w/w projektu.
Przewodniczący Rady zaapelował do obecnych na sali obrad o indywidualne wsparcie finansowe w/w
projektu i zarządził 5 min.przerwę w obradach w tym celu.
Po przerwie
Przewodniczący pogratulował p. Monice Sypniewskiej odwagi i życzył, aby projekt się udał.
Radny Łukasz Ciesielski podziękował mieszkance swojej wsi, powiedział, że jest dumny z tego, że jako
jedyna z województwa odważyła się na wyjazd do tak odległego kraju i również poprosił wszystkich
obecnych o wsparcie finansowe tej wyprawy.
Po przerwie p. Monika Sypniewska podziękowała za zebrane środki.
Ad 4

Radni zgłosi trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Mariana
Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę.
Skład komisji Rada głosował jednogłośnie.
Ad.5

Protokół z XXII sesji został przyjęty przez Radę jednogłośnie bez uwag.
Ad.6
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej oraz z realizacji inwestycji 2015 r.
Inwestycje przeprowadzone w roku 2015
W zakresie infrastruktury elektrycznej:
Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach: Goślinowo, Kalina, Mnichowo, Osiniec, Zdziechowie
oraz dwa oświetlenia w Szczytnikach Duchownych.
W zakresie budowy sieci wodociągowych:
Wybudowano sieci wodociągowe w miejscowościach: Osiniec, Strzyżewo Smykowe, Szczytniki Duchowne,
Wełnica oraz dwa odcinki sieci w Jankowie Dolnym.
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W zakresie budowy sieci gazowych:
Zakończono inwestycje pod nazwą :
Budowa sieci gazowej w miejscowościach: Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Obórka,
Pyszczynek i Zdziechowa w części niezgazyfikowanej, oraz
Budowa sieci gazowej w miejscowościach: Wierzbiczany, Lubochnia, Lulkowo, Szczytniki Duchowne, Jankowo
Dolne, Wola Skorzęcka i Kalina.
W chwili obecnej na ukończeniu jest budowa sieci gazowej w rejonie Strzyżew, Dębówca, Ganiny i po jej
zakończeniu zgazyfikowana będzie cała Gmina Gniezno.
W zakresie infrastruktury drogowej:


Dokończono budowę chodnika we wsi Łabiszynek,



Przebudowano drogi na osiedlach Letnim i Słonecznym w miejscowości Wełnica,



Wykonano poszerzenie drogi w Szczytnikach Duchownych w kierunku Kędzieżyna,



Przebudowano drogę na osiedlu Skalnym we wsi Dalki,



Wybudowano chodniki we wsiach: Jankówko, Osiniec, Szczytniki Duchowne, Obora oraz Skiereszewo.

Przebudowany został budynek Przedszkola w Szczytnikach Duchownych, nowo powstała placówka to blisko 450
m2 powierzchni przedszkolnej z całą niezbędną infrastrukturą.
Wybudowano budynek remizy strażackiej we wsi Mnichowo, W chwili obecnej trwa jego rozbudowa o
pomieszczenia techniczne oraz świetlice wiejską.
Rozpoczęto inwestycję związaną z budową Zespołu Szkolno przedszkolnego we wsi Zdziechowa. Prace ruszyły
od budowy budynku przedszkola, a jeśli uda nam się pozyskać środki zewnętrzne to kolejny budynek (Sali
sportowej) może uda się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym.
Pozyskano środki zewnętrzne w ramach działania pod nazwą :„Modernizacja i przygotowanie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
dzięki temu udało się zmodernizować:


Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Modliszewku,



Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Goślinowie



Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Zdziechowie - filia w Oborze.

Radna Maria Brykczyńska poruszyła sprawę dokumentu pn”.Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji zapisano fundusze na budowę sieci dróg rowerowych na terenie gmin
powiatu gnieźnieńskiego dla sześciu gmin, w tym dla Gminy Gniezno. Okazało się, że nie wszystkie
gminy będą mogły skorzystać z budowy ścieżek rowerowych, bo na przykład nie mają uregulowanych
spraw własności gruntów, przez które ścieżki mogłyby przebiegać. Niektóre z gmin postanowiły
zmienić trasy ścieżek przy drogach, gdzie są właścicielami, aby do końca września oddać pełną
dokumentację inwestycji i aby nie stracić możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych.
Dalej radna zapytała, czy gmina zrobi wszystko, żeby wykorzystać te środki, czy też nie skorzysta z
nich.
Radna Maria Brykczyńska poprosiła o informacje na temat dwóch spotkań w Starostwie Powiatowym w
Gnieźnie w sprawie Obszaru Strategicznej Interwencji.
Wójt – jeśli chodzi o inwestycje związane z funduszami z OSI spotkania trwają już około dwa lata
dodał, że gmina nie zrezygnuje z dodatkowych pieniędzy.
W tych spotkaniach uczestniczą również pracownicy urzędu, m. im. p. Marek Szulczewski.
Szczegółowo omówił temat pracownik urzędu.Marek Szulczewski.
Pan Marek Szulczewski – powiedział, że ostatnie spotkanie poświęcone było wersji roboczej, czyli jak
formułować wnioski, czego można się spodziewać, mówiono również o realnych terminach.
Jeśli chodzi o teren Gminy Gniezno, jedyną drogą którą Gmina posiada do realizacji ścieżek
rowerowych, jest droga w Jankowie Dolnym, ponieważ posiada odpowiednie parametry. Będzie tam
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wykonane 3,5 km.ścieżki rowerowej. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane na zatoki autobusowe,
wiaty na rowery i przebudowę oświetlenia Natomiast jakakolwiek inna droga, która wymagałaby
wydzielenia pasa pod poszerzenia jest tematem niewykonalnym z uwagi na to, że termin złożenia
wniosku to 30 września br.
Pani M. Brykczyńska zapytała, czy w innym kierunku gmina również pójdzie? Co gmina zrobi z resztą
pieniędzy? Czy zwrócimy część pieniędzy?
Pan Marek Szulczewski odpowiedział, że jest przeznaczona odpowiednia pula pieniędzy na daną gminę.
Gmina postara się o jej całkowite wykorzystanie tj.na oświetlenie, infrastrukturę towarzyszącą ścieżkom
rowerowym. Było spotkanie w terenie z projektantem który przedstawi szacunkowy koszt całej
przebudowy i wtedy będzie wiadomo, czy zostaną środki i gdzie będzie można je wykorzystać.
Pieniądze na pewno nie przepadną. Szczegółowe wytyczne i procedury dotyczące budowy ścieżek z OSI
pojawiły się dopiero miesiąc temu i niektóre gminy nie są formalnie przygotowane, aby zdążyć w
terminie.
Wójt – co spotkanie są przedstawiane nowe wytyczne i obecnie nie wiadomo w jaki sposób się to
zakończy. Na początku była mowa, że pieniądze, które zostaną, decydować o ich przeznaczeniu będzie
Marszałek Województwa, ale na ostatnim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że gmina może te środki
zagospodarować na inwestycje okołoinwestycyjne tj. na budowę oświetlenia, wiat przystankowych.
Obecnie trudno jest ostatecznie określić jak zakończy się cały proces budowy ścieżek rowerowych.
Radny Mariusz Nawrocki poruszył sprawę budowy drogi w Strzyżewie Kościelnym, która ma być
budowana od kilku lat. W zadaniach majątkowych na 2016 r. ta droga jest ujęta. Poprosił Wójta o
wyjaśnienie. Mieszkańcy Strzyżewa są zaniepokojeni. Radny pytał w dziale inwestycyjnym, gdzie
poinformowano go, że ta droga w tym roku nie będzie wykonana.
Wójt – budowa powyższej drogi była odkładana z ekonomicznego punktu widzenia. Z racji tego, że była
planowana gazyfikacja całej gminy m.in. Strzyżewa Kościelnego nie można budować drogi a po roku
wykonując gazyfikację ją niszczyć, dlatego gmina czeka do momentu, jak będą wszystkie możliwe
inwestycje, które będą umieszczone są pasie drogowym zrealizowane. Dopiero wówczas będzie można
zrobić tą drogę. Obecnie sieć gazowa – główna nitka jest zakończona. Będą wykonywane przyłącza i w
tym roku gmina tego nie wykona, ponieważ firma na żądanie mieszkańców będzie budowała przyłącza,
które będą wymagały rozkopywania drogi. Dlatego budowa tej drogi jest odłożona na następny rok.
Jest przygotowana dokumentacja i na pewno w przyszłym roku, jeżeli będzie uchwalony budżet, droga
będzie zrealizowana. Pieniądze, które zostały z tej drogi jeszcze nie wiadomo w jakiej wysokości ale po
przetargach będzie wiadomo, jaka jest sytuacja finansowa, ile z inwestycji tegorocznych zostanie i
będziemy się zastanawiać, co jeszcze będzie zrealizowane.
Jeżeli chodzi o drogi to potrzeb jest bardzo dużo.
Radny Mariusz Nawrocki ponownie zapytał wójta, czy w tym roku będzie ta droga ponieważ z tego co
wie to miała być już robiona w poprzednich kadencjach.
Wójt odpowiedział, że „jak przyjdzie czas będzie droga”.
Radny Nawrocki, powiedział, że z tego co mu wiadomo to chodzi o kwestie własnościowe tj. że droga
po której jeżdżą mieszkańcy tzw. piaszczysta prowadzi po terenie prywatnym i dopiero po 10 latach
gmina będzie się starała o wykup tej drogi od właścicieli. Taką informację otrzymał Radny z działu
inwestycji.
Wójt poinformował, że chodzi o około 40 m drogi. Chodzi o sprawy własnościowe ponieważ nie były
uregulowane sprawy spadkowe i dopiero po ich załatwieniu będzie można wszcząć wykup i przejęcie tej
drogi.
Pan Marek Szulczewski – droga wyjechana jest przez mieszkańców przez teren prywatny. Wójt nie
musi w tym miejscu budować tej drogi, ponieważ droga kończy się w pewnym etapie, ale Wójt ma
dobrą wolę tą drogę przedłużyć i utworzyć ją w całości.
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Wójt – o drodze była mowa dwa lata temu, ale z racji tego, że jest możliwość zgazyfikowania całej
gminy przesunięto to, aby nie marnować publicznych pieniędzy.
Radny Mariusz Nawrocki zaprosił Wójta na zebranie wiejskie, które będzie dotyczyło funduszu
sołeckiego.
Wójt powiedział, że jeździ na zebrania wiejskie i kontakt z mieszkańcami ma dobry.
Więcej pytań do Wójta nie było.
Ad.7
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 24 czerwca br. reprezentował Radę Gminy na
zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkól w Szczytnikach Duchownych.
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński podziękował Radnemu Piotrowi Łykowskiemu za wspieranie
utalentowanych dzieci z terenu Gminy Gniezno, ponieważ w roku 2016 upływa 10 lat, odkąd ufundował
nagrodę w postaci roweru dla najlepszego absolwenta gimnazjów gminnych i co roku taką nagrodę
przekazuje..
Radna Maria Brykczyńska zapytała o szczegóły szkolenia dla radnych w Kołobrzegu.
Dodała,że sugerowała aby szkolenie odbyło się na miejscu w gminie dla wszystkich radnych oraz, że są
organizowane bezpłatne szkolenia z których mogą radni skorzystać.
Wiceprzewodniczący Rady, Piotr Sobański poinformował, że szkolenie w Kołobrzegu trwało 4 dni.
Uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Piotr Sobański, Wiceprzewodniczący Zygmunt Lewandowski,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Jesiołowski, Przewodniczący Komisji BudżetowoGospodarczej Łukasz Ciesielski, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojciech Wilkosz.
Radny Wojciech Wilkosz poinformował, że głównym tematem były sprawy związane z uchwaleniem
budżetu oraz udzieleniem absolutorium Wójtowi.
Radny Mariusz Nawrocki – przyłącza się do głosu Radnej M.Brykczyńskiej mówiąc że można
informować radnych wcześniej o wyjeździe na szkolenie. Zauważył że na szkolenia jeżdżą wciąż te same
osoby. Poprosił o podanie kosztu szkolenia.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił radzie informację o pracach rady w okresie między sesjami
W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy.
W dniu 21 czerwca br. obradowała Komisja Rewizyjna głównym tematem posiedzenia było szczegółowe
omówienie projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję które uzasadniali skarbnik Gabriela
Cempel i dyr.ZEAS-u Jarosław Wietrzyński. Zgodnie z rocznym planem pracy komisji dokonano kontroli
wpływów podatku od środków transportu. Uwag komisji nie było.
Również w dniu 21 czerwca br. obradowała Komisja Budżetowo-Gospodarcza na której omówiono
projekty uchwał na dzisiejsza sesję.
W dniu 22 czerwca br. obradowała Komisja Oświaty omówiono szczegółowo projekty uchwał na obecną
sesję które uzasadniali z-ca skarbnika Barbara Kanoniczak, dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński.
Ustalono termin objazdu świetlic wiejskich na dzień 30 czerwca br.
Objazd szkół gminnych komisja zaplanowała na dzień 31 sierpnia br.
Pytań do przedstawionej informacji nie było.
Ad.8 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015r.
Przewodniczący Rady Gminy Gniezno Pan Piotr Łykowski poprosił Skarbnika Gminy Gabrielę Cempel
o przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015rok.
Skarbnik przedstawiła i omówiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu Gminy
Gniezno za 2015rok.oraz informację o stanie mienia komunalnego.
1.
Dochody zrealizowane w wysokości 35.227.389, 77 zł, w tym majątkowe 1.411.919,59 zł.
2.
Wydatki zrealizowano w wysokości 37.667.357,94 zł, w tym majątkowe 9.742.304,43 zł.
3.
Deficyt 2.439.968,17 zł.
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4.
Dochody podatkowe zrealizowano w wysokości:
a)
podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 5.854.119,39 zł
b)
podatek rolny 1.007.004,72 zł
c)
podatek leśny 38.809,00 zł
d)
podatek od środków transportu 226.838,76 zł
e)
karta podatkowa 3.848,19 zł
f)
czynności cywilnoprawne 569.802,30 zł
g)
udziały w podatku od osób fizycznych 7.431.665,00 zł
h)
udziały w podatku osoby prawne 87.978,30 zł
Subwencja 8.659.730,00 zł, z tego oświatowa 7.251.846,00 zł
Omówiono wykonanie wpływów podatkowych, opłat, subwencji, dotacji oraz przedstawione zostały
skutki wynikające z obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg.
Omówiono również prowadzoną w roku 2015 windykację zaległości w dochodach roku 2015.
Dalej p. Skarbnik omówiła szczegółowo realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych za
rok 2015 ze szczegółowym uwzględnieniem zrealizowanych inwestycji, udzielonych z budżetu gminy
dotacji oraz omówiła realizację wydatków funduszu sołeckiego.
Następnie skarbnik przedstawiła również zobowiązania gminy wynikające z zaciągniętych kredytów i
pożyczek oraz spłatę tych zobowiązań.
Mienie Komunalne.- Gruntu komunalne na dzień 31.12.2015r. stanowią powierzchnię ogółem:
294,2895 ha o wartości szacunkowej 4.301.256,04 zł
Dochody ze sprzedaży mienia w 2015r. wyniosły: 598.511,00 zł
Omówione zostały również sprawozdania finansowe Gminy za 2015 rok.
Ad.9 Dyskusja
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej p. Łukasz Ciesielski podziękował Wójtowi i
pracownikom za całokształt wykonanego budżetu. Najważniejsze inwestycje zostały wykonane.
Przewodniczący Komisji Oświaty p. Marian Kaźmierczak powiedział, że nie był to łatwy budżet, wiele
trzeba było się natrudzić, aby wszystko zbilansować, szczególnie wykonać zadania związane z poprawą
infrastruktury między innymi inwestycje gazowe i sieci wodociągowe, które zostały zrealizowane oraz
inwestycje oświatowe. Udało się znaleźć środki na poprawę sytuacji materialnej oświaty.
Udało się zdobyć środki zewnętrzne na budowę przedszkola w Szczytnikach Duchownych, rozpoczęto
inwestycje budowy przedszkola w Zdziechowie. Od września 2016 roku gmina zobowiązana jest
zapewnić miejsce w przedszkolach dla wszystkich dzieci z terenu gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty podziękował Wójtowi za dobrą realizację tego budżetu.
Przewodniczący Rady p. Piotr Łykowski powiedział, że nie tylko ostatni budżet był trudny, ale następne
również takie będą. Następnie powiedział o zapewnieniu najlepszych warunków dzieciom, które
rozpoczną rok szkolny we wrześniu 2016 roku, aby mogły się uczyć i rozwijać swoje umiejętności.
Ad.10 Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej na 2016 r Nr XXIII/160/2016. Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.
Głosowanie uchwały – 14 głosów za.
Uchwała Nr XXIII/161/2016 w sprawie przyjęcia Programu wspierania zamieszkałych na terenie Gminy
Gniezno, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński uzasadniając uchwałę, powiedział, że w marcu br. Rada podjęła uchwałę w
sprawie regulaminu udzielania stypendiów, ale Wojewoda Wielkopolski unieważnił tę uchwałę, ponieważ
zmienione przepisy zobowiązują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w pierwszej kolejności do
podjęcia uchwały określającej taki program.
Aby móc przystąpić do uchwalania kolejnej uchwały o trybie przyznawania stypendiów w pierwszej kolejności
musi być podjęta uchwała przyjmujących program wspierania uczniów uzdolnionych.
Głosowanie uchwały – 14 za.
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Uchwała Nr XXIII/162/2016 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania
nieruchomości położonej we wsi Wierzbiczany przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.
Radny Marian Kaźmierczak powiedział, że Komisja Oświaty nie miała możliwości dowiedzieć się
dokładnie w którym miejscu jest ta droga. I jeśli jest taka możliwość.
Sołtys z Wierzbiczan odpowiedział, a jeszcze wcześniej pracownik urzędu, p. Marek Szulczewski
poinformował, że jest droga w centrum wsi Wierzbiczany. P. Marek Słomczewski wyjaśnił dokładne
położenie drogi.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIII/163/2016 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec.
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie.
Uchwała XXIII/164/2016 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałych na terenie
Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Piotr Łykowski zapoznał Radę z sentencją Uchwały Nr SO.0954/43/16/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2016 r. w
sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
Gminy Gniezno za rok 2015.
Odczytano projekt uchwały. Pytań nie było.
Głosowanie uchwały: za 13 głosów, 1 wstrzymujący.
- udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesiołowski przeczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie Wójtowi absolutorium za 2015 z tytułu wykonania budżetu.
Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że pod względem formalnym nie ma nic do zarzucenia „słupki
się zgadzają” i będzie głosowała za absolutorium. Powiedziała, że nie podoba jej się wizja w jakim
kierunku zmierza gmina, nie zgadza się z polityką gminy. Nie ma nic przeciwko budowie strażnic, ale
była mowa o pozyskaniu środków zewnętrznych na budowę strażnicy w Mnichowie. Nie pozyskano
tych środków i na budowę przeznaczono środki z budżetu gminy.
Te środki można było przeznaczyć na ścieżkę rowerową. Radna ma nadzieję, że w przyszłości to się
zmieni.
Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że wstrzyma się w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium
Wójtowi , stwierdził, że kierunek rozwoju gminy jest nie ten, za mało pozyskuje się środków
zewnętrznych, gmina nie służy mieszkańcom i działa dla ograniczonej liczby mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Paweł Jesiołowski powiedział, że będzie zawsze stawał w
obronie strażaków i ich działaniach, chociażby biorąc pod uwagę wichurę w minioną sobotę. Ścięte
drzewa, wypadki samochodowe, nawet na ścieżkach rowerowych nie jest bezpiecznie. Strażacy
porządkują drogi po wypadkach i dbają o dodatkowe bezpieczeństwo.
Niektórzy Radni uważają, że nie należy budować strażnic, remiz strażackich oraz wyposażać Straż w
nowy sprzęt. Stary sprzęt należy wycofać m.in. samochody Żuk, z uwagi na wysokie koszty utrzymania.
Radny uważa, że gmina idzie w bardzo dobrym kierunku, że unowocześnia straż pożarną.
Przewodniczący Rady Piotr Łykowski zapoznał Radę z Uchwałą Nr SO-0955/27/16/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno o udzielenie Wójtowi Gminy
Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. RIO stwierdziło, że wniosek Komisji
został należycie uzasadniony.
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Następnie Przewodniczący Rady powiedział, że dziwi się Radnej Brykczyńskiej, w sprawie zbyt mało
pozyskiwanych środków zewnętrznych. W jego ocenie zostało to zrealizowane nad wyraz bardzo dobrze
„Czy pieniądze pozyskane z gazowni nie są środkami zewnętrznymi. Przewodniczący Rady uważa, że
pozyskane fundusze z gazowni to są również fundusze zewnętrzne. Były to znaczne kwoty. Budowane
elementy infrastruktury, wszystkie zmierzają ku poprawie życia mieszkańców.
Nikt więcej nie zabrał głosu w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Głosowanie: 13 głosów za, 1 wstrzymujący.
W wyniku głosowania Wójt otrzymał absolutorium za rok 2015. Przewodniczący Rady i jego zastępcy
pogratulowali Wójtowi.
Wójt – podziękował wszystkim obecnym Radnym za otrzymane absolutorium. Na to, że budżet jest
realizowany składa się nie tylko jego zaangażowanie, ale wszystkich Radnych, pracowników, sołtysów,
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy biorą udział w tym, aby między innymi te inwestycje i to wszystko
co jest realizowane na terenie gminy służyło dobru publicznemu. Aby naszym mieszkańcom żyło się
lepiej, aby drogi, przedszkola, szkoły, były w jak najszybszym tempie budowane. Również świetlice
wiejskie, które są potrzebne i niezbędne dla społeczności lokalnej, chociaż wiadomo, że niektórym one
się nie podobają i są przeciwni, ale potrzeby ludzi w terenie są takie, a nie inne. Gmina jest po to, aby te
potrzeby realizować.
Z ustawowego składu Rady – 15. Obecnych na sesji było 14 radnych.
Ad.11 i 12.
Radny Mariusz Nawrocki wnioskował, aby na sesje we wrześniu został zaproszony przedstawiciel MPK,
ponieważ od 2 lipca br. wchodzi duża zmiana w rozkładzie jazdy MPK.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że zostało to zapisane w biurze rady i zaproszenie do MPK na sesję
we wrześniu zostanie wysłane.
Ad.13

Przewodniczący Komisji Oświaty, Marian Kaźmierczak przekazał informację, że w ubiegłym tygodniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki testu gimnazjalnego i powiedział, że w powiecie
zdobyło Gimnazjum w Jankowie Dolnym Radny zauważył, że nigdy żadna szkoła na terenie Gminy
Gniezno nie osiągnęła takiego wyniku. Jest to powód do radości.
Pani Maria Brykczyńska podziękowała Gminie Gniezno za dofinansowanie do wyżywienia na
zorganizowanie półkoloni w Szczytnikach Duchownych. Ponadto podziękowała Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Szczytnikach Duchownych, które przekazało na organizację półkolonii 2 tys. zł, otrzymano
również maksymalne dofinansowanie z kuratorium oświaty w kwocie 3 tys.zł. Dzięki temu harmonogram
tegoroczny półkolonii jest również bogaty tak jak w ubiegłym roku.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski zaprosił wszystkich mieszkańców
gminy na dzień 02 lipca na godzinę 18.00 do Zdziechowy na poświęcenie i przekazanie nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zdziechowa oraz na odsłonięcie murala upamiętniającego
bitwę pod Zdziechową.
Sołtys wsi Wierzbiczany uważa, że droga z Wierzbiczan w kierunku Szczytnik Duchownych jest
ważniejsza niż tysiąc ścieżek rowerowych, ponieważ drogą tą dowożone są dzieci do szkoły. W sprawie
budowy dróg zauważył, że najpierw należy zrobić infrastrukturę, a dopiero później robić nawierzchnie, a
nie odwrotnie.
Sekretarz Gminy p.Anna Pacholczyk poinformowała o akcji badania krwi w ramach promocji Rodziny
zgłosiło się 300 osób. Z terenu gminy. Wyniki wszyscy otrzymali indywidualnie. Była to współpraca z
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Gnieźnieńskim ZOZ-em. Badania częściowo finansowała gmina- za odczynniki. Takie akcje będą robione
w przyszłości, ale musi to być uzgodnione.

Ad.14
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXIII sesję Rady Gminy Gniezno.
Podziękował wszystkim za udział w sesji.
Obrady sesji trwały od godziny 12.00 -14.10
Protokolant
Mirosława Szyda

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Łykowski

Protokół został przyjęty na sesji nadzwyczajnej w dniu 27 lipca br. w głosowaniu: 10 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące, 2 glosy przeciw. Na sesji nieobecna była radna Agata Górna.
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