
 

          Protokół Nr II / 14 

             z Sesji Rady Gminy Gniezno 

                                                       z dnia 11 grudnia 2014 r. 

 

Ad.1 

Godzina rozpoczęcia obrad 14.00 

 

 Otwarcia II 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 Wierzyńskiego, 

kierownik GOPS-u Pana Mariusz Jopa, Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Rafała  

Skweresa, przedstawicieli mediów. 

Lista obecności  radnych stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

  

Ad. 2 

1. Otwarcie II sesji Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  I  sesji Rady Gminy.   

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Przedstawienie przez  Wójta raportu o stanie Gminy Gniezno. 

7  Dyskusja.    

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/. zmiany budżetu na 2014 rok, 

b/. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego  

c/.powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących 

Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno 

d/. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno 

e/. ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Gniezno  

 

 9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11.Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad  II sesji Rady Gminy.   

   

Przewodniczący rady poinformował, że na podstawie listy obecności na sesji obecnych na ten 

moment jest 14 radnych,  stwierdził, że wobec tego podjęte uchwały będą  prawomocne. 

 

Ad.3 

Uwag Radnych do porządku obrad nie było. 

Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie. 

 

 

Ad.4 



Przewodniczący Rady  powiedział, że wcześniej była taka zasada,że projekt protokołu nie był 

czytany był dostępny na stronie internetowej urzędu więc zapytał kto jest za tym, aby przyjąć 

protokół z I Sesji bez czytania 

 

Rada przyjęła protokół z I Sesji Rady jednogłośnie bez czytania. 

Przewodniczący Rady powitał Radnego Łukasza Ciesielskiego który wszedł na salę obrad. 

 

Ad.5 

 

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

Kaźmierczaka 

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji rada głosowała: 14 głosów za,1 wstrzymujący. 

 

Ad.6 

Wójt Gminy Włodzimierz Leman przedstawił Raport o stanie Gminy Gniezno KADENCJA 2010 

– 2014r. 

I. Powierzchnia Gminy Gniezno wynosi 178 km2, obecnie mieszkańców mamy 10.943, na 

początku kadencji liczba ta wynosiła 9.729. 

Wartość księgowa majątku Gminy na koniec kadencji wynosi 64.401.661,40 zł, na 

początku kadencji wynosiła 46.764.000,00. 

Liczba podatników w naszej Gminie wynosi 5218. 

Na terenie Gminy Gniezno swoją działalność gospodarczą prowadzi 841 podmiotów 

gospodarczych. 

II. W ciągu minionej kadencji zrealizowaliśmy następujące inwestycje: 

Rok 2011: 

W zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych  zostały zrealizowane: 

Zdziechowa, Jankówko, Wierzbiczany – Kalina II etap, Modliszewko, osiedle Wiosenne i 

osiedle Wichrowe Wzgórza we wsi Wełnica, Strzyżewo Paczkowe, Jankowo Dolne, 

parking Zdziechowa, parking przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Goślinowie. 

Przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Piekary wybudowaliśmy zjazd i parkingi.  

Z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę wybudowane zostały sieci wodociągowe we 

wsiach: Goślinowo, Mnichowo, Dalki, Wełnica, Goślinowo, Szczytniki Duchowne, 

Jankowo Dolne. 

Wykonane zostało odwodnienie zatapianego osiedla Małego we wsi Osiniec wraz  

z przełożeniem kanału deszczowego. 

 

Uzupełniono oświetlenie drogowe we wsiach: 

Jankowo Dolne Łabiszynek, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Kościelne, Obora, Pszczyn, 

Winiary, Mączniki, Mnichowo osiedle Różane. 

Dla Gnieźnieńskiego Szpitala ZOZ Gmina zakupiła sprzęt medyczny wartości 99.360,- zł. 



 

Rok 2012: 

Została zakończona budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym.   

Na to zadanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi” Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 500.000,- zł oraz z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 

693.685,- zł. 

 

Wybudowane zostały boiska sportowe ORLIK w Mnichowie. 

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

333.000,- zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki  

w Warszawie 333.000,- zł. 

Największą inwestycją zrealizowaną w minionym roku była budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej Skiereszewo wieś i Skiereszewo osiedle Bajkowe. 

W ramach realizacji zadań dofinansowywanych z „małych projektów” wykonaliśmy 

ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie pozyskując kwotę 24.500,- zł, plac zabaw 

w Osińcu został wyposażony w urządzenia zabawowe, na które otrzymaliśmy 

dofinansowanie w wysokości 19.200,- zł ponadto wybudowane zostało ogrodzenie tego 

placu i została wyremontowana świetlica wiejska  

w Braciszewie przy dofinansowaniu w wysokości 19.800,- zł. 

Został przełożony kanał deszczowy we wsi Osiniec - II etap, inwestycja ta była 

realizowana przy współudziale finansowym Miasta Gniezna. 

Wybudowane zostało oświetlenie we wsiach: Szczytniki Duchowne, Lubochnia, 

Goślinowo, Ganina, Wełnica. 

Z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę wybudowane zostały sieci wodociągowe we 

wsiach: Osiniec (dwa zadania), Jankowo Dolne – Wierzbiczany, Dębowiec.  

Rok 2013: 

Wybudowane zostało oświetlenie we wsiach: Braciszewo, Dębówiec, Ganina, Lubochnia, 

Mnichowo, Piekary, Pyszczynek, Szczytniki Duchowne oraz Wełnica. 

W zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych  zostały zrealizowane:nakładka 

asfaltowa we wsi Skiereszewo, pętla autobusowa we wsi Wełnica oraz budowa chodnika 

Goślinowo – Łabiszynek. 

Z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę wybudowane zostały sieci wodociągowe we 

wsiach Dalki – Mnichowo, Modliszewko, Szczytniki Duchowne oraz Winiary. 

Wykonane zostały remonty dachów świetlic we wsiach: Modliszewko, Strzyżewo 

Paczkowe oraz przedszkola we wsi Pyszczyn. 

Rok 2014: 



Wybudowane zostało oświetlenie we wsiach: Dalki osiedle Ogrodowe, Cieniste oraz 

Bluszczowe, Jankowo Dolne, Lulkowo, Modliszewo, Modliszewko, Obórka, Strzyżewo 

Paczkowe oraz Smykowe, Winiary oraz doświetlono boiska  

w Szczytnikach Duchownych oraz Zdziechowie. 

W zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych  zostały zrealizowane: 

nakładka asfaltowa we wsiach Jankowo Dolne oraz Dalki. 

Wykonano budowę chodnika w Oborze, Skiereszewie, Pyszczynku oraz Zdziechowie. 

Wykonane zostały remonty dachów świetlic we wsi Kalina oraz Strzyżewo Paczkowe. 

Wyremontowano elewację świetlicy we wsi Jankowo Dolne oraz przeprowadzony został 

remont związany z powiększeniem przedszkola we wsi Pyszczyn. 

Zakończone zostały prace instalacyjne związane z budową sieci gazowej  

w Jankowie Dolnym.  

Trwają prace związane z gazyfikacją pozostałej części Gminy. 

Wykonano nawierzchnię z trawy sztucznej na boiskach we wsi Zdziechowa oraz Jankowo 

Dolne. 

Opracowana została dokumentacja projektowo–kosztorysowa na budowę Zespołu 

Szkolno–Przedszkolnego w Zdziechowie, na podstawie której uzyskano pozwolenie na 

budowę. 

 

III. Na koniec kadencji zadłużenie Gminy wynosi 9.296.399,27 zł jest to 35% ogólnych 

dochodów budżetu na rok 2014, w tym jest kredyt na budowę sieci gazowych w kwocie 

4.500.000,00 zaciągnięty w 2014 r. w Banku Spółdzielczym oraz pożyczki z WFOŚiGW 

umarzalnej w 20%. 

W poszczególnych latach na inwestycje wydaliśmy następujące kwoty: 

rok 2011  4.951.559,20 zł  tj. ok. 19% ogólnych wydatków, 

rok 2012  5.162.959,26 zł. tj. ok. 18% ogólnych wydatków, 

rok 2013  3.410.851,82 zł. tj. ok. 12% ogólnych wydatków, 

rok 2014  5.457.032,21 zł. tj. ok. 20% ogólnych wydatków, 

Łącznie na inwestycje wydaliśmy 18.488.423,09 zł lecz nie jest to kwota ostateczna, 

ponieważ rok 2014 nie jest jeszcze zamknięty. 

IV.    W minionej kadencji przekształciliśmy 300 ha gruntów rolnych na budowlane, co 

powoduje powstawanie nowych osiedli mieszkalnych, na terenie których potrzebna jest 

budowa dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych, a także oświetlenia 

drogowego. 

Pan Wójt - Urząd stara się w miarę możliwości sprostać tym wyzwaniom, jednak nie 

sposób zaspokoić wszystkie oczekiwania naszych mieszkańców. 

Wójt dodał, że kredyt, który został zaciągnięty na gazyfikację 4.5 mln.częściowo już w 

tym roku zostanie spłacony przez Gazownię ponieważ po zakończeniu budowy sieci 



Gazownia odkupuje tą sieć za 4 mln.200 tys zł. W sumie ta sieć gazowa będzie 

kosztowała gminę ok.800 tys.zł.Ale aby gmina otrzymała zwrot pieniędzy najpierw trzeba 

zapłacić za wykonanie sieci dlatego został zaciągnięty kredyt. 

  

Ad.7  

 

Radny Mariusz Nawrocki  - czy materiały które radni otrzymali przed sesją się czymś 

różnią od tych które otrzymali wcześniej oraz  poprosił o ksero tego raportu, czy raport 

który Wójt przedstawił będzie na stronie internetowej Urzędu? 

Przewodniczący Rady – są korekty w projektach uchwał związane z podstawami  

prawnymi które zostały uaktualnione , są też zmiany kwoty w dietach radnych. Będzie to 

szczegółowo omawiane przy uchwałach. 

Radny Marian Kaźmierczak – zapytał Wójta  kiedy będzie możliwość korzystania z gazu w 

Jankowie Dolnym, oraz kiedy będą świeciły lampy w Jankówku mieszkańcy pytają? 

Wójt – inspektor nadzoru nie zgodził się na odbiór ponieważ lampy nie zostały wykonane 

takie jakie było trzeba wykonawca ma dokonać korekty. Nie był podłączony licznik 

specjalny  którego nie było w dokumentacji. 

Wójt jeśli chodzi o gaz to inwestycja została zakończona umowy są podpisane tak, że 

Gazownia ma czas 4 miesiące na wydanie pozwolenia na przyłącze. Obecnie to zostało 

załatwione i Gazownia ogłosiła zapytanie o cenę kto ma wykonywać przyłącza.Dalsza część 

od granicy działki to jest sprawa mieszkańców tego Gazownia nie będzie robiła. 

Mieszkańcy muszą wystąpić w swoim interesie o warunki i przyłącze.  

  

Radna Pani Agata Górna zapytała Wójta, czy wiadomo coś o realizacji oświetlenia w 

Osińcu przypomniała, że Wójt  na zebraniu w Osińcu w dniu 22 września 2014r.w sprawie 

funduszu sołeckiego zobligował się że takie oświetlenie będzie wykonane.Z Raportu który 

przedstawił Wójt wynika że w 2011 roku było wykonane odwodnienie na os.Małym, w 

2012 roku był robiony plac zabaw który był finansowany nie tylko z funduszu sołeckiego i 

Gminy, natomiast w roku 2013 i 2014 nic nie było wykonywane na Osińcu.  

Wójt – aktualnie jest wykonywana dokumentacja na to oświetlenie jak będzie ogłaszany 

przetarg na inwestycje oświetleniowe to  zostanie ujęte oświetlenie na Osińcu 

 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał Pana Wójta, co zamierza zrobić w nowej kadencji 

2014-2018  

Wójt –jest kontynuacja funkcji wszystkie zadania które są w toku poprzez opracowywanie 

dokumentacji na Zespół Szkolno–Gimnazjalny w Zdziechowie, Przedszkole w 

Szczytnikach Duchownych, trwa budowa świetlicy w Goślinowie, jest przygotowana 

dokumentacja na świetlicę i remizę w Mnichowie.Dalej Wójt powiedział, że myśli o 

przygotowaniu dokumentacji na kanalizację.W przyszłym tygodniu jest umówione 

spotkanie z Zarządem Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej w jaki sposób podejść do tego 

tematu, aby z racji położenia nie budować nowych oczyszczalni tylko podłączać je do 

oczyszczalni miejskiej.  

 

Wszystko zależy m.in.od tego jakie są przekroje i średnice, jak daleko są wyprowadzone 

kolektory do granic miasta na dzisiaj prawdopodobnie najprędzej będzie można podłączyć 

sześć wsi jeżeli będą dogadane warunki  w sensie możliwości średnicy jakie istnieją na 

terenie Winiar, aby całą północno-zachodnią częśćGminy 

tj.Goślinowo,Krzyszczewo,Pyszczyn,Modliszewo,Modliszewko,Napoleonowo włączyć 

do miasta kolektorem nowo wybudowanym za Przedszkolem w Pyszczynie, aż do Winiar. 

Jest to na etapie dyskusji i opracowywania wszystko zależy od miasta.Tak samo 

Mnichowo i Dalki, aby skanalizować musi być kolektor wyprowadzony do granic miasta 

obecnie jest do torów. Piekary i Obora kolektor jest wyprowadzony do Stada Ogierów. 

Najtrudniej jest z Osińcem, ale gmina jest na etapie pozyskania gruntu z Agencji 

Nieruchomości Rolnych tam trzeba wybudować nową oczyszczalnię ścieków. 

Wsie Wola Skorzęcka, Osiniec ,Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany i Lubochnia 



podłączyć do nowo wybudowanej oczyszczalni. Ale nie da się tego wybudować w tych 4 

latach jest to olbrzymie zadanie i bardzo duże pieniądze.Trudno powiedzieć kiedy i w 

jakim terminie ale gmina oczekuje na ogłoszenie naborów na dofinansowanie ze środków 

unijnych w rozdaniu na lata 2014-2020 może będą priorytety na ochronę 

środowiska.Dlatego chcę przygotować dokumentację i jeśli będą ogłoszone nabory i 

możliwość uzyskania pieniędzy, aby można było je uzyskać.Aby teren Gminy uzbroić w 

kanalizację. Od 2002r. jest skanalizowanych osiem wsi. 

 

Radny Pan Marian Kaźmierczak -  ma nadzieję, że w tym co mówił Pan Wójt miał na 

uwadze uzupełnienie ponieważ są wolne moce przerobowe w oczyszczalni w Jankowie 

Dolnym, pojawiły się nowe osiedla np.w Jankówku  podłączenie do istniejącej już sieci 

odbiorczej. Podobna sytuacja jest w Jankowie, gdzie część jest nieskanalizowana 

os.Wczasowe nad jeziorem, gdzie też jest możliwość podłączenia. Czy Wójt to też 

uwzględnia. 

Wójt – to są dziesiątki milionów złotych, sama oczyszczalnia która musi być 

wybudowana aby pobrać ścieki od wsi o których mówił będzie kosztowała  ok.5 

mln.Gmina się przygotuje do tego,aby jak będą środki unijne aby było wszystko 

przygotowane. 

W przyszłym roku będzie sieć gazowa w całej gminie i priorytetem będzie kanalizacja i 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie. 

 

Przewodniczący Rady – od 10 lat Polska jest w Unii Europejskiej i elementy związane z 

ochroną środowiska są mocno podkreślane nie tylko w produkcji rolniczej, ale też w życiu 

codziennym. 

Bardzo dobrze się stało, że sporo sieci gazowej zostało wykonane ponieważ gmina jest o 

duży krok do przodu. 

Jest to sposób na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz. 

Efektywność jest to słowo kluczowe komercji natomiast bardzo nie lubiane przez sektor 

publiczny co nie znaczy, że można je całkowicie pominąć. Mimo zmian w realizacji 

budżetu to od dłuższego czasu funkcjonuje określenie„budżet zadaniowy”.Są miasta w 

Polsce które dość wcześnie się tym problemem zajęły pierwszym miastem był Kraków. W 

ostatnim czasie przejawia się partnerstwo-publiczno-prawne, w ostatnim czasie  pojawił 

się „budżet obywatelski „.Jeśli chodzi o duże miasta powyżej 100 tys.mieszkańców to 

budżet obywatelski to jest 6 milionów  jest to duże wyzwanie. 

 

Pezewidniczący Rady – powyższa wypowiedź była w kontekście odpowiedzi Radnemu 

Kaźmierczakowi na temat sieci gazowej. Jest komercyjna część sektorów publicznych, a 

tam gdzie jest komercyjna część ta jest nastawiona na maksymalizację zysków. 

Jeśli została wybudowana sieć gazowa to firma nie będzie przedłużać bo będzie na tym 

tracić. 

 

Radny Marian Kaźmierczak zauważył, że niektórzy mieszkańcy podpisując umowę nie do 

końca ją przeczytali, ale podpisując umowę na początku października otrzymali 

informację,że do końca kwietnia należy przygotować Gazowni miejsce w płocie na 

podłączenie skrzynki. Gazownia ma czas do końca maja 2015r.Dla Gazowni ważne jest 

to,że jest zapłacone wykonanie roboty , to czy będzie można korzystać to nieważne. Jest 

to obciążenie dla Gminy chodzi m.in.o obniżenie kosztów ogrzewania sali gimnastycznej i 

szkoły w Jankowie Dolnym 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy w sprawie przedstawionego Raportu o Stanie Gminy 

ktoś chciał by zabrać głos? 

Nikt nie zabrał głosu. 

Wobec tego Przewodniczący zamknął ten temat. 

   

Ad.8 – Podjęcie uchwał 



  

  

Odczytano projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu na 2014 rok, 

Skarbnik Gabriela Cempel omówiła szczegółowo uchwałę. Zmiany nie powodują 

zwiększenia kwoty. Dotacje zlecone są na takim samym poziomie jak były.Zmiana polega na 

przeniesieniu między paragrafami chodzi o wydatki na wybory. Jeśli chodzi o budżet  to 

zgodnie z tym, co udało się zaoszczędzić zmiana będzie polegała na  przeniesieniu części 

wydatków majątkowych na wydatki bieżące. 

Wydatki majątkowe to można było 160 tys. zdjąć z inwestycji drogowych, natomiast wydatki 

bieżące na drogach zostały zwiększone o kwotę 31.475 zł.Prace na drogach z uwagi na 

warunki atmosferyczne trwają i to nie jest koniec zmian w tych wydatkach ponieważ 

napływają nowe rachunki. 

Gospodarka komunalna – zwiększono plan o 62 tys.zł. na odszkodowania za przejęte grunty 

pod drogi. 

Ponadto o 30 tys.zł.zmniejszono plan na remonty w domach komunalnych ponieważ zostały 

zakończone. 

Zdjęto 7 tys.zł. z umów zleceń na planach zagospodarowania przestrzennego. 

W administracji zwiększono plan wydatków o 51.100 zł .z tego 27.000 tys.dotyczy 

przeniesienia z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 ponieważ zmieniła się interpretacja 

wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego dla sołtysów.Do tej pory były w pozostałej 

działalności obecnie  będzie to jako obciążenie wydatków urzędu. 

 Z planu zdjęto kwotę 5 tys.zł.które były przewidziane na tzw.Klub dziecięcy nie powstał 

wobec tego te środki zabrano z planu. 

Zwiększono  plan wydatków na oświetlenie  drogowe ponieważ sieci przybywa dołożono 13 

tys.zł do rachunków za energię. 

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci energetycznych zwiększono o 38 tys.zł. 

Zwiększono 91 tys.zł. na remonty na świetlicach ponieważ trwa remont w Obórce,część jest 

zapłacona na innych świetlicach. Nie powoduje to zmiany ogólnej kwoty wydatków. 

Radny Marian Kaźmierczak – dotacja do instytucji kultury co obejmuje? 

Skarbnik – jest to utrzymanie biblioteki w Zdziechowie jako instytucji kultury i filii w 

Jankowe Dolnym. 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał czy cała kwota jest przeznaczona na remont świetlicy w 

Obórce czy na remonty świetlic? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że część tej kwoty jest przeznaczona na opłacenie bieżących  

rachunków, remont w Obórce będzie kosztował ok.80 tys.zł.  

Dalej Radny Nawrocki zapytał dlaczego jest remontowana świetlica w Obórce? 

Wójt – nie było innego wyjścia należało budynek doprowadzić do użyteczności, jest to 

budynek poszkolny, ściany są w należytym stanie. Gmina chce doprowadzić budynek do 

porządku, aby podatnicy  i mieszkańcy  mieli przyzwoite pomieszczenie na spotkania. 

Radny Mariusz Nawrocki – czy wyjaśniła się sytuacja z mieszkańcem, który zajmuje część 

budynku świetlicy? 

Wójt – gmina remontuje część budynku,która była użytkowana przez mieszkańców, 

natomiast mieszkanie które było zajmowane przez Pana Skorniaka,jest sprawa w sądzie, 

wystąpił on o zasiedzenie. 

Na chwilę obecną sprawa nie jest wyjaśniona. 



   

Uchwała podjęta jednogłośnie - 15 za. 

 

Ad.8b 

Przewodniczący Rady – zapytał jak liczebna ma być komisja rewizyjna 

Radni zaproponowali,że 5-cio osobowa 

Przewodniczący Rady  poddał to pod głosowanie: 

 Głosowanie: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 1. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej 

  

Zgłoszono następujących kandydatów: 

 1/. Paweł Jesiołowski 

 2/. Wojciech Wilkosz 

      3/. Edyta Żuchowska 

 4/. Agata Górna 

 5/. Roman Solarek 

Kandydaci wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady zapytał kto jest za tym, aby komisja rewizyjna była w składzie wyżej 

podanym: 

Za 14, przeciw 0, wstrzymujący 1. 

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podano kandydaturę Radnego Pawła 

Jesiołowskiego, innych kandydatur nie było. 

Głosowanie na Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej: za 14,  wstrzymujący 1.   

 

Odczytano projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno 

oraz wyboru jej Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby uchwała w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego była w kształcie 

przedstawionym przez Komisję Uchwał i Wniosków? 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał jakie są propozycje radnych, co do liczebności komisji 

Budżetowo-Gospodarczej 

 

Zgłoszono propozycję  5-cio  lub 7 osobowego składu komisji. 

Innych propozycji nie było.  

Głosowanie  propozycji, aby komisja była w składzie 5-cio osobowym : 11 za, przeciw 3, 

wstrzymujące 1.   

 

W wyniku głosowania jest 5-cio osobowa Komisja Budżetowo-Gospodarcza. 

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał w jaki sposób będzie głosowanie kandydatów? 



Przewodniczący Rady – jeśli  jest 5-cio osobowa komisja głosujemy oddzielnie i każdy ma 5 

głosów za, w głosowaniu jawnym. 

Radca Prawny Henryk Klich powiedział, że rada głosuje tylko tajnie w tych sprawach, gdzie 

jest wyraźnie zapisane w ustawie o samorządzie lub innych ustawach.   

 Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatów do Komisji Budżetowo-Gospodarczej 

 

1. Łukasz Ciesielski – przyjął, otrzymał 11 głosów 

2. Kazimierz Bułakowski – przyjął, otrzymał 11 głosów 

3. Piotr Sobański – przyjął, otrzymał 12 głosów 

4. Maria Brykczyńska – przyjęła, otrzymała 4 głosy 

5. Zygmunt Lewandowski – przyjął, otrzymał 11 głosów 

6. Mariusz Nawrocki – przyjął, otrzymał 5 głosów 

7. Bolesław Dziel – przyjął, otrzymał 10 głosów 

Przewodniczący Rady w związku z wynikiem głosowania ogłosił  skład Komisji Budżetowo-

Gospodarczej: 

1.Łukasz Ciesielski 

2. Kazimierz Bułakowski 

3. Piotr Sobański 

4.Zygmunt Lewandowski 

5. Bolesław Dziel 

Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatur na przewodniczącego Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej 

Podano kandydaturę Radnego Pana Łukasza Ciesielskiego, który  przyjął propozycję. 

Innych  kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby przewodniczącym Komisji Budżetowo-

Gospodarczej był Radny  Pan Łukasz Ciesielski 

Głosowanie: za 12, przeciw 2, wstrzymujący 1. 

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał co się stanie jeśli radny nie przyjmie kandydatury do 

komisji? 

Radca  Prawny  Urzędu – będzie funkcjonował jako radny. 

Radny Marian Kaźmierczak –dotyczy uchwały o dietach - jak potrącić radnemu za 

nieobecność na posiedzeniu komisji jeśli nie jest członkiem żadnej komisji? 

Radca Prawny – na  radnym ciąży  określony obowiązek tego, do czego zobowiązuje go 

ustawa. Radny powinien chcieć uczestniczyć w danych komisjach ponieważ będzie miał 

określony wpływ na funkcjonowanie np.spraw budżetu, oświaty itd. Nikt  nie zmusi radnego, 

aby do danej komisji należał. 

Nie ma zapisu w Statucie, że radny musi wyrazić zgodę na powołanie go do danej komisji. 

Nie było takiego przypadku, że radny nie chciał uczestniczyć w pracach komisji. 

Radca Prawny poprosił, aby radni uczestniczyli w komisjach.  

Jeśli rada nie wybierze radnego do komisji i będzie poza komisją to nie znaczy, że 

przewodniczący komisji nie będzie zapraszał go na posiedzenie.   

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Oświaty: 

1.Marian Kaźmierczak 



2.Wioletta Nawrocka  

3.Mariusz Nawrocki 

4.Maria Brykczyńska  

Kandydaci wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady zapytał kto jest za tym,aby Komisja Oświaty działała w powyższym 

składzie? 

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatury  na Przewodniczącego Komisji 

Oświaty 

Zgłoszono Radnego Mariana Kaźmierczaka, innych kandydatur nie zgłoszono. 

Głosowanie: za 14,wstrzymujące 1,przeciw 0. 

 

Odczytano projekt uchwała w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu 

działania i wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno 

 

 Radny Marian Kaźmierczak zapytał radcę prawnego, czy jest możliwość rozszerzenia nazwy 

komisji oświaty na oświaty i kultury. 

Radca Prawny odpowiedział, że należało by zmienić Statut. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby uchwała w sprawie powołania, ustalenia 

składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących Stałych Komisji 

Rady Gminy Gniezno  w kształcie przedstawionym przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Radny Mariusz Nawrocki zauważył, aby rozszerzyć ilość komisji oraz, aby radny mógł być w 

więcej niż jednej komisji. 

Przewodniczący Rady – Statut daje możliwości powołania takich komisji ale nie oznacza to, 

że nie można w trakcie obecnej kadencji nowych zasad po zgłoszeniu odpowiednich 

propozycji z uzasadnieniem. 

Propozycje powinny odzwierciedlać potrzeby funkcjonowania tych komisji. 

  

Radna Pani Maria Brykczyńska – aby zmienić Statut o rozszerzenie komisji rolnictwa nie ale 

ochrony środowiska jak najbardziej. Ponadto powinien być wprowadzony zapis,że radny 

może być w dwóch komisjach. Można by się więcej zmian do przeprowadzenia w 

Statucie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że rada da sobie czas i wróci do tego tematu w stosownym 

czasie z argumentacją. 

  

Odczytano projekt uchwały w sprawie ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że Gmina Gniezno otacza Miasto Gniezno jest ponad 11 

tys.mieszkańców. Ustawa o samorządzie gminnym mówi,że w gminie do 20 tys. 

mieszkańców może być powołany jeden zastępca Wójta.W gminie nie ma takiej osoby. 

Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – jest zdecydowanie przeciwny, uważa, że w czasach kiedy od 

dwóch kadencji nie podnosi się podatków, budżet nie wzrasta poza to, co gmina pozyska z 



zewnątrz podniesienie pensji wójtowi jest niestosowne. Radny nie widzi podstaw, aby 

podnieść pensję Wójtowi. 

   

Radna Pani Maria Brykczyńska – dodatek specjalny jest od 20-40% zgadza się z opinią 

Radnego Mariusza Nawrockiego ta suma jest za wysoka. 

 Radny  Pan Wojciech Wilkosz – w związku z wypowiedzią Radnego Nawrockiego któremu 

chodzi o to, aby mieszkańcom wsi i rolnikom podnosić podatki. Dalej Radny powiedział, 

że jest za podniesieniem pensji Wójtowi ponieważ  przybywa mieszkańców Gminy którzy 

płacą podatki dla Gminy. 

Było 5 tys.mieszkańców obecnie jest około 11 tys.mieszkańców. 

Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że w skali roku Wójt będzie zarabiał więcej o 25 tys.zł. 

i można by było przeznaczyć te pieniądze na inne cele np.na lampy na Wełnicy. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały. 

Za 12, przeciw 2,wstrzymujące1. 

 

Odczytano projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Gniezno  

Przewodniczący Rady – nie na próżno wspomniał o efektywności, budżecie zadaniowym, 

portnerstwie publiczno-prawnym i budżecie obywatelskim. Obecnie jest to taki moment, 

gdzie niewiele osób może czuć się w tym temacie swobodnie. Jest czas, że wszyscy muszą 

się tego nauczyć. W części w wielu firmach wchodzi budżet zadaniowy gdzie bardzo 

zwraca się uwagę na sumienność i rzetelność. 

Jeśli chodzi o dyscyplinę finansów publicznych to obecnie  jeśli zaplanowana jest w 

budżecie kwota 100 tys.zł.a zadanie zrealizowane jest za np.za 60-70 tys.zł.to wcele nie jest 

to pozytywne oceniane,że to są oszczędności. Pytanie, czy szacownie tego zadania było 

właściwe, czy wykonanie tego zadania było w sposób najlepszy te elementy nabierają coraz 

bardziej istotnego znaczenia. Szczególnie mają miejsce obecnie jeśli chodzi o Pana Wójt i 

Panią Skarbnik to są istotne elementy, ale nie oznacza to,że osoby obdarzone zaufaniem 

publicznym  np.radni nie winni być dobrzy w tym temacie. 

Ze sprawozdania Pana Wójta wynikało, że są świetlice i wydane pieniądze ale słyszy się, że 

one nie żyją, zbyt mało się tam dzieje. Liderami na wsi są sołtysi ale ilość  mieszkańców 

jest większa pojawiają się nowe skupiska ludzi i tam są potrzebni kolejni liderzy.Jego 

zdaniem kolejnymi liderami ,którzy powinni  ożywić środowisko w swoich okręgach 

wyborczych powinni być  radni. 

Każdy z obecnych radnych powinien przemyśleć sprawę i ożywić funkcjonowanie świetlic, 

aby tętniły życiem. 

Może wspólne inwestycje np. 2-3 sołectwa,  konkursy dla najmłodszych, place zabaw dla 

dzieci, rajd rowerowy, wspólne ognisko.Jest do dyspozycji fundusz sołecki jeśli będzie jakiś 

konkurs to przypuszcza, że Pan Wójt jakieś pieniądze znajdzie na nagrody. 

Przewodniczący Rady – rada jest w stanie ożywić gminę, aby coś się w niej działo. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała, kto zdecydował i kiedy o dietach które radni 

otrzymali w uchwale na dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący Rady – miała to być zachęta do podjęcia działań w kierunku wskazanym 

wcześniej. 

Diety w pierwotnej wersji miała być zmiana, aby były stawki kwotowo a nie procentowo. 

Natomiast jest mała zmiana kwotowa , która ma działać na mobilizację i taka była intencja. 

 

Głosowanie uchwały: Za 11, przeciw 0, wstrzymujące 4.    

 

Ad. 9  Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.10.Odpowiedzi na zapytania radnych. 



 

Radna Pani Maria Brykczyńska  - chodzi o zmianę zagospodarowania przestrzennego w 

Lubochni pod koniec ubiegłej kadencji na tereny rekreacyjne, kiedy można się spodziewać 

uchwały? 

Pan Wójt – będzie przygotowana uchwała na styczniowej sesji. 

Dalej Radna zapytała, mieszkańcy pytają, czy będą oświetlone  przystanki autobusowe te 

które nie są, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci dojeżdżające do szkoły np.na Kujawkach. 

Pan Wójt –  tam gdzie nie ma oświetlenia, a należało by zrobić musi być najpierw wykonana 

dokumentacja i dopiero potem będzie można to realizować. 

Więcej  pytań nie było. 

 

Ad.11.Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi Gminy Panu Adamowi Zielińskiemu. 

Powiedział, że jest mieszkańcem osiedla Bajkowego, pogratulował wszystkim wyboru na 

następną VII kadencję Rady Gminy.   

Pan Adam Zieliński – inwestycja drogowa na osiedlu Bajkowym, gdzie wykonano w ostatniej 

kadencji ulicę z chodnikami ulica w 90% jest wykonana w stopniu ekskluzywnym natomiast 

10% który jest trakt, gdzie przy  większych opadach deszczu powstaje „bajoro”. W tym 

rejonie znajduje się 7 posesji. Inwestycja została przerwana w pewnym miejscu.Tak nie 

powinno być tym bardziej,  

że w strategii Rozwoju Gminy Gniezno  na lata 2013-2019 sprawa dróg  jest oznaczona jako 

priorytetowa dla której pieniądze powinny być zagwarantowane w budżecie Gminy na dany 

rok.  

W projekcie budżetu na 2015 nie ma zabezpieczonych środków na dokończenie tej 

inwestycji, czyli 90 metrów drogi przy której on mieszka jest nieoświetlone, jest błoto. 

Pan Adam Zieliński zaapelował do Przewodniczącego Rady, aby objął nadzorem tą sprawę 

oraz do Wójta z którym była rozmowa na spotkaniu przed wyborami na ten temat. 

Pani Skarbnik powiedziała, że zdjęto z inwestycji drogowych  170 tys.zł. dlaczego to 

zrobiono skoro jest nie skończony odcinek drogi 90 metrów. Radny Pan Roman Solarek zna 

sprawę.  

Pan Zieliński zaapelował, aby planować wykonanie inwestycji drogowych we wszystkich  

sołectwach zaczynając od drogi i oświetlenia  bo to jest bezpieczeństwo a dopiero później 

budowę chodników. Poprosił  radę aby planując inwestycję pamiętali o 90 metrach drogi i 

trzech lampach. 

 

Dalej Pan Zieliński poruszył sprawę świetlicy na Piekarach jest to piękny obiekt, który trzeba 

ożywić i to jest zadaniem rady. Aby z tego obiektu mogli korzystać seniorzy i młodzież. 

W zakresie działania rady komisji nie ma spraw społecznych. Można by poszerzyć komisję 

oświaty i „spraw społecznych”. 

Można zrobić skrzynkę mailową na stronie internetowej urzędu, aby mieszkańcy mogli 

zgłaszać swoje potrzeby. 

Trzecia sprawa to sprawa informacji – w gminie dzieje się wiele ciekawych rzeczy, 

mieszkańcy przeprowadzają się z miasta. Z internetu mieszkańcy powinni dowiadywać się o 

wszystkich  przedsięwzięciach, które dzieją się w gminie. Pan Zieliński zaapelował, aby 



Urząd Gminy bardziej  korzystał z internetu jeśli będzie skrzynka mailowa do 

Przewodniczącego Rady Gminyi Radnych , gdzie mieszkańcy będą mogli adresować swoje 

sprawy i zapytania do poszczególnych radnych. 

Pan Zieliński zapytał, czy jest plan inwestycji drogowych na lata 2013-2019, czy był 

wcześniejszy, aby  mieszkańcy wiedzieli i aby ten plan był realizowany.Na zakończenie 

życzył radnym owocnego działania.  

Wójt – ulice,które są zrobione to były wykonane na czas  istniejącego osiedla Bajkowego ,ale 

później to osiedle zostało rozbudowane o odcinek na gruntach Pana Fika, gdzie są ulice 

gruntowe. Na dzień dzisiejszy nie jest aż tak źle, jest tam nawożone dużo gruzu. 

Potrzebne są trzy lampy i to nie jest wielki wydatek ale rozmawiał z mieszkańcami którzy 

powiedzieli,że te lampy są niepotrzebne ponieważ z ulicy Poznańskiej jest dobra 

widoczność te lampy dawno by były zrobione na dalszym odcinku tego osiedla. W 

sprawie drogi i wydatków to każda wieś by chciała mieć taki uzbrojony teren jak na 

Skiereszewie ponieważ  jest kanalizacja, sieć gazowa, są drogi poza tym odcinkiem 90 

metrów.  

 Aby zrobić tą drogę najpierw trzeba pomyśleć o odwodnieniu naprawić uszkodzoną drenację 

ponieważ jest tam duże zaniżenie w pewnym miejscu. Jest chodzi  o budżet Gminy to jest 

31 wsi i każda wieś z tych pieniędzy chce skorzystać i inwestycje są robione. W sprawie 

świetlic to Przewodniczący Rady tłumaczył, że te inicjatywy m.in.muszą być od 

mieszkańców ich zainteresowanie, czy intencje spowodują realizację przez Wójta i Urząd 

Gminy. Na pewno w nowej Radzie w tej kadencji będzie doprowadzone do tego, aby te 

świetlice lepiej funkcjonowały. Natomiast świetlica na Piekarach  to jest wykorzystywana 

bardzo dużo jeśli ktoś chce wykorzystać na organizację imprezy to trzeba się zapisać z 

rocznym wyprzedzeniem.  

Radna  Pani Maria Brykczyńska  -  komisja oświaty zajmowała się problemem świetlic 

wiejskich ich ożywieniem już w poprzedniej kadencji Wójt mówił, że będzie animator 

kulturalny.Dalej Radna zwróciła uwagę, że gmina za mało pozyskuje środków 

zewnętrznych, uważa, że powinna być zatrudniona osoba, która by się tylko tym 

zajmowała. Świetlica na Piekarach jest wykorzystywana w soboty i niedziele.  

Wójt – świetlica w Piekarach w tygodniu  jest  również zajmowana. 

Radny Mariusz Nawrocki – strona internetowa  urzędu jest tylko urzędowa nie ma  innych 

informacji co się dzieje poza urzędem Gminy na terenie gminie. Są tylko suche 

informacje. 

Przewodniczący Rady – każdy z liderów mógł by przygotować informację o ciekawym 

spotkaniu, kilka zdań, zdań  i to będzie  umieszczone na stronie internetowej urzędu, aby 

mieszkańcy mogli korzystać. 

   Dyrektor ZEAS-u Pan Jarosław Wietrzyński powiedział, że nie zgadza się z Radnym 

Mariuszem Nawrockim ponieważ przez całą poprzednią kadencję prosił, aby Państwo Radni 

przygotowali chociaż krótką notatkę, ale tylko Radny Nawrocki dwa razy przekazał 

informację którą natychmiast umieścił  na stronie. Państwo Radni są najbardziej zorientowani 

w tym, co się dzieje w swoich okręgach wyborczych. Umieszczenie informacji na stronie 

internetowej trwa ok.5 minut, ale musi ona być wytworzona.   

Radna Pani Maria Brykczyńska – powinny być wszystkie dokumenty na 

stronie,m.in.interpelacje radnych. 



Na stronie internetowej urzędu jeśli chodzi o kontakt są adresy mailowe niektórych radnych. 

Radna Pani Agata Górna w imieniu młodych mieszkańców Gminy Gniezno – sposób 

szukania na stronie internetowej urzędu, chodzi o zakładki  każdego sołectwa np.Osiniec, 

radna ma dużo pomysłów. 

  Radna Pani Maria Brykczyńska przekazała zaproszenie z ZHP dla Pana Wójta i 

Przewodniczącego Rady. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – chodzi o plan gospodarczy, o którym mówił Pan Zieliński 

planować budowę dróg, aby było wiadomo  kiedy dana droga będzie wybudowana. 

Wójt – na dzień dzisiejszy gdy są zaplanowane  duże inwestycje takie jak: budowa Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie, budowa  kanalizacji, są  organizowane środki. 

Poprawiane są warunki mieszkańców, utwardzane są drogi. W miarę posiadanych środków 

będą robione nakładki i będą budowane nowe odcinki dróg, ale 1 km.drogi o szerokości 4 m. 

kosztuje ok.1 mln.zł.  

Przewodniczący Rady -  w nawiązaniu do budowanej sieci gazowej była to okazja ponieważ 

100 tys. zł.udziału własnego Gminy, a 500 tys.zł.dofinansowanie środków zewnętrznych 

może lepiej przesunąć niektóre inwestycje i skorzystać z okazji pozyskania funduszy 

zewnętrznych. 

Tylko  fundusze zewnętrzne dają szansę zrobienia większego kroku w każdym samorządzie. 

Dlatego nie zawsze do końca plany będą w 100% realizowane. 

Radny Pan Wojciech Wilkosz – priorytetem w obecnej chwili od lat jest budowa Szkoły w 

Zdziechowie ponieważ jest to pod względem technicznym najgorsza szkoła w gminie. 

  

  

Ad.12. Zakończenie obrad  II sesji Rady Gminy.   

 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich Radnych na sesję w dniu 19 grudnia 2014r. o 

godz.16.00 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął II sesję Rady Gminy 

Gniezno. 

Sesja trwała od godziny 14.00 -16.00  

  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

Protokół został przyjęty  przez  Radę  jednogłośnie na sesji w dniu 26 stycznia 2015r.  

  


