
             Protokół Nr III / 2014 

                 z Sesji Rady Gminy Gniezno 

                                                           w dniu  19 grudnia 2014r. 

 

Ad.1 

Godzina rozpoczęcia obrad  16.00 

 

               Otwarcia III Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr 

Łykowski, który powitał zebranych: Pana Wójta Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, 

Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Panią Skarbnik Gminy Gabrielę Cempel, dyrektor 

ZEAS Pana Jarosława Wietrzyńskiego, Kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę, Sołtysów 

Gminy Gniezno, przedstawicieli mediów.    

Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik do protokołu   

 

Ad. 2 

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Gniezno. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski radnych do porządku obrad. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

6.  Dyskusja.    

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany budżetu na 2014 rok, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

letniskowego w Lubochni, działki nr ewid. 138/3, 149/1, 129/1, 

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działka nr 28, 

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 

f) zamiaru likwidacji filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie 

Dolnym z siedzibą w Strzyżewie Smykowym, 

g) przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół 

podstawowych i gimnazjów: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych 

Gminy Gniezno, 

h) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie lokalu w celu powiększenia 

istniejącej świetlicy wiejskiej. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9.Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10.Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad  III sesji Rady Gminy.    

  

Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie listy obecności na obecną chwilę obecnych 

jest 14 radnych i stwierdził, że uchwały podjęte będą prawomocne. 

 

 

 



Ad.3 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał, czy zgodnie ze Statutem  Pan  Przewodniczący Rady 

będzie  umieszczał w porządku  obrad  punkt dotyczący sprawozdania Przewodniczącego  

Rady z działań między sesjami? 

Przewodniczący Rady -  obecne sesje są organizacyjne, będzie ten punkt uwzględniany jak 

będą takie potrzeby.  

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących wszystkich komisji o przedstawienie 

wszystkich członków swoich komisji. 

Więcej uwag nie było. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesiołowski przedstawił członków komisji. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Bolesław Dziel 

przedstawił członków komisji. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak przedstawił członków komisji. 

. 

 

Ad.4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Radni podali następujących kandydatów: radną Edytę Żuchowską, radnego Mariana 

Kaźmierczaka  oraz Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie 

zgłoszono. 

 

Ad.5- Sprawozdanie Wójta z prac w okresie między sesjami. 

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie. 

 

W dniu 5 grudnia odbył się przetarg nieograniczony na transport zbiorowy osób na  

świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie 

Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno. 

Wpłynęła 1 oferta  złożona przez  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 2, Gniezno 

za cenę na niżej wymienionych trasach : 

Gniezno – Łukaszewko p. Strzyżewo Paczkowe za cenę brutto 18 150,00 zł/miesiąc  

Gniezno – Lubochnia za cenę brutto 14 644,10 zł/miesiąc 

Gniezno – Napoleonowo p. Zdziechowę za cenę brutto 5 746,00 zł/miesiąc 

Łącznie 38 540,10 zł/miesiąc 

Cena za 1 km 1,85 zł. 

Umowa została zawarta na okres 2 lat tj. od 0101.2015 do 31.12.2016 r. 

Również w dniu 5 grudnia odbył się drugi przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie 

dróg gminnych – zima 2015 / 2016. 

Wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejszą złożył 

TRANSPORT CIĘŻAROWY 

T R A N S – E N G L E R T, Paweł Englert, Łubowo 37 

Teren Gminy Gniezno został podzielony na trzy rejony, oznaczone kolorystycznie na 

załączniku mapowym. Dopuściliśmy możliwość składania ofert częściowych na wybrany 

przez wykonawcę rejony. 

Na wszystkie korzystniejsze ceny zaoferował wybrany w/w wykonawca. 

Odśnieżanie : cena brutto 85,32 zł/godz. 

Zwalczanie skutków gołoledzi : cena brutto 96,12 zł/godz. 

Uśredniona cena brutto 90,72 zł/godz. 

Została zawarta umowa na okres od 1 stycznia 2015 do dnia 30 kwietnia 2016 r. 

 

W dniu 12 grudnia został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonywanie 

remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno. 

Wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą złożył WBR-SERWIS Pakszyn 1B, 

Czerniejewo 



- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową 

jednowarstwowe (do 4 cm) cena brutto 40,59 zł/m2 

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową dwuwarstwowe 

cena brutto 43,05 zł/m2  

- remonty cząstkowe nawierzchni kruszywem mineralnymi emulsją asfaltową mechanicznie 

cena brutto 15,01 zł/m2  

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 kwietnia 2016 r. 

 

Ad. 6 

Pytań do przedstawionego sprawozdania Wójta nie było. 

 

Ad.7a 

Odczytano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie / 14 radnych obecnych / 

 

Ad. 7b 

Odczytano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gniezno, 

 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie / 14 radnych obecnych / 

 

Ad. 7c 

   Odczytano projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, działki nr ewidencyjny 

138/3, 149/1, 129/1, 

Na salę obrad  przybył  Pan Radny Łukasz Ciesielski, którego powitał Przewodniczący Rady. 

Pan Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. W poprzednim planie by zapis, że ścieki należy 

odprowadzać do  kanalizacji sanitarnej, której na tym terenie nie ma, należało zmienić, że 

ścieki mogą być odprowadzane do zbiorników bezodpływowych.  

Uwag i pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie / 15 radnych / 

 

Ad. 7d 

Odczytano projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działka nr 28, 

Pan Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Zmianie uległo tylko przeznaczenie terenu, w 

poprzedniej uchwale były tereny tylko mieszkaniowe natomiast ta uchwała zmienia to na 

tereny usługowe i mieszkaniowo-usługowe. 

  

Pytań nie było.    

 Uchwała podjęta jednogłośnie / 15 radnych / 

 

Ad. 7e 

Odczytano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 

Radny Piotr Sobański opuścił obrady. 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk uzasadnił podjęcie uchwały. 

Ustawa nakłada obowiązek uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Gmina pobiera opłaty od wszystkich, którzy 

prowadzą na terenie Gminy sprzedaż alkoholu i tworzy się budżet, którym dysponuje ta 

komisja. 



Na rok 2015 jest on w wysokości 102.100 zł. Było to omawiane szczegółowo na każdej 

komisji. 

Tak jak co roku będą działały na terenie Gminy świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin 

z problemami. 

Będzie dofinansowanie do wycieczek z programem profilaktycznym, do festynów oraz 

wyjazdów na tygodniowe kolonie. 

Wprowadzono nowy punkt do Programu od roku 2015  dwa razy w miesiącu po 2 godziny 

będzie miał dyżury  psycholog będzie można skorzystać z porady, dzieci lub rodziny po 

uprzednim zapisaniu. Dokładnie będzie to ogłoszone na stronie internetowej Gminy lub 

następnej sesji. 

   

Ad. 7f 

Odczytano projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym z siedzibą w Strzyżewie Smykowym, 

Dyrektor ZEAS-u Pan Jarosław Wietrzyński poinformował, że szkoła w Strzyżewie 

Smykowym już drugi rok nie prowadzi  żadnych zajęć edukacyjnych. Jeśli chodzi o oświatę 

to w tym budynku nic się nie dzieje. Uchwała rozpoczyna procedurę formalnego zdjęcia tego 

budynku z ewidencji oświatowej. Dopóki  budynek funkcjonuje jako oświatowy to Wójt nie 

może nic z nim zrobić, a ponoszone są koszty funkcjonowania. Aby umożliwić wykorzystanie 

tego budynku na inne cele to rozpoczęcie tej procedury jest uzasadnione.   

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – zgłaszał swoje uwagi na posiedzeniu 

komisji oświaty. W ustawie o systemie oświaty nie ma pojęcia „szkoła filialna” jak można 

zlikwidować coś, co nie istnieje?  

Przewodniczący Rady – projekt uchwały został parafowany przez radcę prawnego urzędu więc 

trudno to podważać, więc traktuje to jako zgodne z prawem. 

Głosowanie uchwały: za 9 głosów, przeciw 1, wstrzymujące 4. 

  

Ad. 7g 

   Przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół 

podstawowych i gimnazjów: Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych 

Gminy Gniezno, 

Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – Do końca roku 2014 kończy się „Akcja Bilet” jest to 

ostatni moment na kontynuowanie tego. 

W uzasadnieniu są wyraźnie opisane zalety tego programu i konieczność jego  funkcjonowania. 

Głosowanie uchwały: 14 za, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

 

Ad. 7h 

     Wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie lokalu w celu powiększenia 

istniejącej świetlicy wiejskiej. 

Pan Wójt – małżeństwo, które mieszka w byłej szkole obok świetlicy gminnej zadłużyło się i 

trwa postępowanie komornicze. Rada sołecka z Lulkowa złożyła wniosek o to, aby gmina 

wykupiła to mieszkanie i przeznaczyła na powiększenie świetlicy w Lulkowie.  Sytuacja jest 

taka, że jak komornik sprzeda to mieszkanie i zwróci się o lokal socjalny to gmina będzie 

musiała zabezpieczyć mieszkanie  dla tego starszego małżeństwa. Jeśli gmina by kupiła to 

mieszkanie są tam trzy pokoje i kuchnia i zostawiła  tym Państwu jeden pokój to dwa  pokoje 

przeznaczyło by się na potrzeby wsi. 



Przewodniczący Rady – podjęcie uchwały nie oznacza, że gmina już kupuje ten lokal ale 

oznacza  rozpoczęcie  procedury związanej z tym wykupem. 

Rozwiązanie jest zasadne i korzystne dla wszystkich. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – jest nielogiczne uzasadnienie, w tej świetlicy nic się nie dzieje,  

 

Sołtys wsi Lulkowo Pan Edmund Paluch – w tej świetlicy jest za mała kuchnia. 

Pan Wójt – nawet jeśli te pomieszczenia nie były by  przeznaczone na powiększenie świetlicy 

to i tak jest to logiczne. Kupując to mieszkanie ratuje się sytuację tej rodziny, gdyby było tak, 

że wieś by zrezygnowała to można zrobić drugie mieszkanie. Jest bardzo dużo nakazów 

sądowych, gmina płaci czynsze bo niektórych mieszkańców nie stać na opłacenie czynszu. 

Podjęcie uchwały wstrzymuje postępowanie komornicze. 

Na salę przybyły harcerki ze światełkiem betlejemskim ze Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 

Zdziechowie Marlena Jakimowicz i Klaudia Bolek, które przekazały w ręce 

Przewodniczącego Rady i Wójta.  

Przewodniczący Piotr Łykowski podziękował i oznajmił, że wszyscy będą dbali o to aby trafiło 

do mieszkań i przetrwało do wieczerzy wigilijnej. 

Harcerze złożyli wszystkim świąteczne życzenia. 

 

Ad 8. i Ad. 9 

Radna Pani Maria Brykczyńska- Wniosła o powołanie zespołu do prac związanych ze 

zmianami statutu, gdyż Statut Gminy jest przestarzały i ogranicza pracę Radnych na terenie 

społeczności lokalnej poprosiła, aby zostało to zapisane w protokole. 

Dalej Radna zapytała o harmonogram sesji na rok 2015. 

Następnie poprosiła, aby terminy sesji były ustalane wcześniej i wpisane na stronie Gminy 

Gniezno.  

Przewodniczący Rady Gminy-  terminy sesji będą podane na ostatniej tegorocznej sesji. 

Żadnych technicznych przeszkód umieszczenia tego na stronie nie ma. Nad powołaniem 

zespołu do spraw statutu zastanowimy się i  myślę że rozstrzygnie się to na następnej sesji. 

Radna Pani Aneta Górna – zapytała Pana Wójta, czy coś zmieniło się w sprawie oświetlenia 

na Osiedlu Zamkowym w miejscowości Osiniec.  

Pan Wójt-  Dokumentacja na temat oświetlenia jest w toku, w tej chwili były zakładane 

pojedyncze  lampy na istniejących słupach. Dokładnego terminu nie powiem, musi być 

ogłoszony przetarg i w 2015 roku na pewno będzie to zrealizowane. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał w czyjej kwestii jest dbanie, aby słupy ogłoszeniowe 

nie były zaniedbane. 

Pan Wójt odpowiedział, że to należy do aktywu wiejskiego do którego zalicza się Radny, 

Rada Sołecka i cała społeczność powinni o to zadbać.  

Radny Pan Wojciech Wilkosz- zapytał kiedy będzie przetarg na budowę Zespołu Szkolno 

Gimnazjalnego w Zdziechowie. 

Pan Wójt- najpierw musi być zatwierdzony budżet na 2015 rok  

 

Ad 10.Wolne wnioski i informacje 

        Radny Grzegorz Łykowski – Czy firma Budimex informowała z jakich dróg będzie 

można korzystać przy budowie S5? 

Pan Wójt- Przedstawiciele firmy byli w Urzędzie Gminy na rozmowach, przedstawili drogi z 

których chcą korzystać. W większości są to drogi gruntowe. Pracownik Urzędu zajmujący się 

drogami był na wizji z przedstawicielami firmy. Wykonano zdjęcia dróg asfaltowych, którymi 

będą dojeżdżały samochody na budowę i mają one być w takim staniem w jakim są obecnie. 

 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych o zbliżającym się spotkaniu dotyczącym 

Traktu Piastów, jest to nic innego jak Legendarna Grupa Działania i poprosił wszystkich o 

zainteresowanie i pozostanie na spotkaniu oraz przekazał wszystkim świąteczne życzenia. 



Pan Wójt – złożył życzenia, wszelkiej wytrwałości , radości, spokoju, spędzenia  świąt w 

gronie rodzinnym aby nabrać energii na przyszłość.  

 

Ad.11 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął  III sesję Rady Gminy 

Gniezno. 

 

Sesja trwała od godziny 16.00 do godz. 17.15  

Protokolant 

Mirosława Szyda      Przewodniczący Rady Gminy 

         Piotr Łykowski 

 

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


