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Protokół Nr XLI /2017 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 29 listopada 2017r. 
 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XLI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski, który powitał wszystkich 

zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójta Gminy Włodzimierza Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę 

Pacholczyk, Panią Skarbnik Gabrielę Cempel, Wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego Jerzego Berlika, dyrektora Jarosława 

Wietrzyńskiego, dyrektor Instytucji Kultury Panią Mirosławę Bakalarz,  sołtysów Gminy Gniezno, kierownika GOPS-u 

Mariusza Jopę, przedstawicieli OSP Modliszewo i OSP Strzyżewo Smykowe, osoby które przybyły na sesję.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu.   

 

Ad.2 

 

Porządek obrad: 

  

1/. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Przyjęcie protokołu z  obrad XL sesji.  

5/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.  

7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8/. Dyskusja 

9/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a)/. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

b). zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

c)/. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi    

    oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o    

    działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  

d). miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości  

     Jankowo Dolne dz.nr 535 

e). uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   

     przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

f). stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ Zespół Szkól w Jankowie Dolnym składający  

     się z dotychczasowej sześcioklasowej publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera w  

    Jankowie Dolnym, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Jankowie Dolnym i  

     publicznego Przedszkola w Jankowie Dolnym  

g). stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny  

     im.ks.Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych składający się z dotychczasowej    

    sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych z filialną Szkołą  

    Podstawową w Mnichowie, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Szczytnikach  

   Duchownych i publicznego Przedszkola w Szczytnikach Duchownych, 

h).stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w  

    Zdziechowie  w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich  

    1918/19 w Zdziechowie z filialną Szkołą Podstawową im. Celestyna Freineta w Oborze 

i). stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej  
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 im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w ośmioletnią publiczną Szkołę  

   Podstawową im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie 

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej  

   im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im.   

   ks. Leona Formanowicza w Modliszewku  

k).zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych  

    nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych  

    nauczycieli 

l). określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  

    komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za   

    uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

             10/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

             11/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

             12/. Wolne wnioski i informacje. 

             13/. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy. 

Ad.3 

Radny Pan Marian Kaźmierczak powiedział, że na posiedzeniu Komisji Oświaty zgłoszono wniosek, aby na obecnej sesji 

można było uzyskać informację od pracownika urzędu w sprawie budowy drogi  Wierzbiczan- Szczytniki Duchowne. 

Wniosek poddano głosowaniu 

Głosowanie wniosku: za 13, wstrzymało się 2 radnych.  

Głosowanie porządku obrad uzupełnionego o wniosek Radnego M. Kaźmierczaka, za 15 głosów. 

  

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 15 Radnych wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne.  

 

Ad. 4 

 

Radni przyjęli protokół z XL sesji jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad. 5 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Panią Radną Edytę Żuchowską, Pana Radnego Mariana 

Kaźmierczaka i Pana Radnego Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie składu  komisji : za 15 głosów.  

 

Ad. 6 

Wójt – w czasie między sesjami zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego w 

miejscowościach:SzczytnikiDuchowne,Kalina,Mnichowo,Wierzbiczany,JankowoDolne,Lubochnia. Trwają prace przy budowie 

hali sportowej we wsi Zdziechowa.  

Na ukończeniu są roboty związane z przebudową dróg w Jankówku i Strzyżewie Kościelnym. 

W trakcie jest przebudowa drogi na odcinku Szczytniki Duchowne-Wierzbiczany. Realizowany jest pierwszy etap o długości 1 

km. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na drugi etap  tej inwestycji, a jej realizacja rozpocznie się wiosną 2018roku. 

Rozstrzygane są postępowania na: wykonanie nakładki bitumicznej dł.1.5 km. na drodze gminnej we wsi Wełnica. Najtańszą 

ofertę złożyło Consorcium firm z Bydgoszczy za kwotę 430 tys. zł. Następna oferta od lokalnego przedsiębiorcy wynosiła 600 

tys. zł. 

Następne rozstrzyganie przetargowe będzie dotyczyło sieci wodociągowej na osiedlu Zimowym we wsi Wełnica. Wykonanie 

chodnika w m. Szczytniki Duchowne. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych  na 

terenie Gminy Gniezno. W związku z pozyskaniem środków w wysokości 4 mln. zł. z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego w trakcie przygotowania jest przetarg na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi 

Zdziechowa na budynek szkoły podstawowej i tzw. budynek główny. Roboty będą rozłożone na lata 2018-2020. 
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Prowadzone są prace związane z remontem dróg  w miarę możliwości . Warunki atmosferyczne nie pomagają w przyspieszeniu 

tych prac. Jest problem ponieważ firmom znajdującym się na naszym terenie brakuje kruszywa którym wypełniane są drogi na 

naszych osiedlach. 

 

Sołtys wsi Braciszewo Pani Czesława Budzyńska poruszyła sprawę naprawy drogi od ul. Poznańskiej  do wsi Obora która 

miała być naprawiona przez firmę po wybudowaniu drogi S5 ale nie została naprawiona. 

Wójt – często tam jeżdżę i ta droga jest naprawiona, jest tylko jedna dziura. 

Pani Sołtys – mówię o drugiej części wsi Braciszewo czyli od ul. Poznańskiej do drogi dojazdowej S5 nic tam nie było robione. 

Wójt – ta droga nie jest drogą gminną tylko Skarbu Państwa w miarę możliwości droga będzie poprawiona. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki –czy gmina ma gruz czy kruszywo, był przetarg na kruszywo czy się skończyło? 

Wójt – firma, która wygrała przetarg dostarcza kruszywo, ale gmina nie jest jedynym odbiorcą tego kruszywa. W tych 

warunkach atmosferycznych wszyscy chcą tego jak najwięcej pozyskać i stąd jest problem.    

Radny Pan Mariusz Nawrocki – na posiedzeniu komisji Oświaty przy dyskusji o drogach wyniknęła sprawa zatoru w dziale 

inwestycji w urzędzie. Jest sugestia, aby zatrudnić pracownika, bo nie może być tak, że sołtys, radny przez trzy tygodnie 

dzwoni do pracownika, aby coś naprawić w terenie.   

Wójt – pracownica złamała nogę i na dwa miesiące nikt nie przyjdzie do pracy. Jesteśmy przygotowani do tego, aby rozpisać 

konkurs i zatrudnić osobę na stałe do działu inwestycyjnego.  

Radny Mariusz Nawrocki – na czym stanęło porozumienie gminy z miastem Gniezno, była informacja, że będzie podwyżka o 

ok.30%   

Wójt – miasto wyliczyło swoją stawkę, gmina wyliczyła, że ta kwota jest za wysoka, chcemy zrobić ponowne spotkanie z 

Urbisem i z Prezydentem nie wiadomo, czy wyrazi zgodę ale do końca roku musi to być rozstrzygnięte. 

 

Wójt –omówił sprawę drogi Wierzbiczany-Szczytniki Duchowne, była dyskusja o dokumentacji i zaprojektowania technologii 

odtworzenia lub poprawienia tej drogi. Ta technologia wstępnie nie obejmowała jak wcześniej było ustalane, że będzie 

wszystko  po przetargu koszt drogi wynosi 1 mln.zł. gdyby cała droga była od nowa korytowana, wówczas koszt by wynosił 

ok.1,5 mln. zł. W związku z tym, że zostałem poinformowany, że ta zaprojektowana technologia, która jest obecnie 

realizowana zapewni trwałość tej drogi i jest o pół miliona tańsza. W związku z tym zdecydowałem o tym, aby projekt był ten 

tańszy, natomiast drugi odcinek tej drogi w związku z tym, że zdania są podzielone i jest dyskusja będzie zaprojektowana jak 

wstępnie  była mowa ale trzeba liczyć się z tym, że koszty będą takie a nie inne. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała, czy Wójt mógłby wyjaśnić tą technologię? 

Wójt – technologia polega na tym, że ta droga została poszerzona z dwóch stron ,jest wybrane i robiona od podstaw, po bokach 

są krawężniki które umocowane są w betonie, na to będzie położona warstwa kruszywa asfaltowego, później jest siatka na 

którą dwie warstwy asfaltu do wysokości krawężników. 

Dalej Radna zapytała, czy projektant świadomie założył, że tak może być, z tego co słyszała ten odcinek drogi jest w lepszym 

stanie niż pozostały, czy to jest prawda? Czy jest jakaś gwarancja ile taka droga powinna wytrzymać przy takim a nie innym 

obciążeniu?. 

Wójt – projektant odpowiada za to swoim podpisem, jest fachowcem i zna technologię.  Wykonawca daje gwarancję przy 

składaniu oferty przetargowej. Gwarancja jest minimum na trzy lata ale tutaj nie pamiętam na jaki czas była złożona oferta 

wykonawcy na tą drogę. 

Sołtys wsi Wierzbiczany Pan Marek Słomczewski – to nie jest droga do wsi, jest obciążona może bardziej jak drogi powiatowe. 

Jeżdżą tam samochody na wysypisko do Lulkowa, tiry. Projekt drogi miał być zrobiony już dawno, jest wzięty kredyt i droga 

miała być robiona cała. Później okazało się, że z różnych powodów nie będzie zrobiona. Teraz okazuje się że część drogi już na 

terenie wsi Wierzbiczany będzie zrobiona tak jak miała być na początku. Teraz zaoszczędzi się  może 300-500 tys. zł. ale nie 

wiadomo na jaki czas będzie droga. To Rada wydaje pieniądze. Mówił pracownikowi, aby ziemią z wykonywanych poboczy 
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zostały zasypane dziury w drodze remontowanej, aby do wiosny wytrzymało. Pobocza były robione na wiosnę  ubiegłego roku 

i kosztowało to 140 tys. zł., wytrzymały 2,5 miesiąca. 

Może Radna Maria Brykczyńska by tę drogę obejrzała. W budżecie na ten rok nie były środki przewidziane na tę drogę, ale  po 

interwencji Wójt zdecydował o zleceniu projektu na tą drogę. Ja dziękuję Wójtowi chce coś robić.  

Radna Pani Maria Brykczyńska – nie zniży się do polemiki z Panem sołtysem, interpelację w sprawie tej drogi pisała dwa lata 

temu, to jest wszystko w dokumentach i jeśli pan sołtys chce to może zobaczyć.  

Radny Pan Marian Kaźmierczak – oszczędność jest istotna ale to nie są nasze pieniądze tylko wspólne. Jest stare przysłowie 

”jestem za biedny, abym mógł być oszczędny”. Kilkakrotnie była mowa na komisji i na sesji prosił, aby w projektach dróg 

zwracać uwagę, aby pobocza były niżej niż droga. 

Radny podał przykład drogi Lulkowo-Strzyżewo Kościelne tylko na odcinku 30 m. droga jest wyżej niż pobocze. Na pozostałej 

części drogi  pobocza są wyżej w związku z tym obecnie stoi woda na drodze, wystarczy, aby było w nocy temperatura 0 st. i 

jest przymrozek i jest nie droga tylko szutr. Dopilnujmy i zapłaćmy 100 tys. więcej i nie będzie kłopotu. Później wydawane są 

pieniądze na łatanie dróg, nie ma pieniędzy na niwelowanie poboczy. Nie do końca ta oszczędność jest uzasadniona. 

Wójt – nie wszędzie jest tak, że droga może być wyżej jak pobocze. Jeżeli są skarpy, pole jest wyżej to może być inaczej. Nie 

zmusi się rolników, aby odorywali na drugą stronę, a nie na stronę drogi. Większość rolników nie chce, aby woda z dróg na 

pole spływała  i starają się wywyższyć pole i stąd jest problem. 

W sprawie remontowanej drogi Szczytniki-Wierzbiczany Tiry nie będą jeździły bez przerwy, będzie ustawiony znak do 15 ton  

i samochody powyżej tego tonażu nie pojadą bo nikt nie będzie ryzykował. Policja będzie kontrolowała i dzielnicowi zwrócą 

uwagę, to kierowcy się nauczą. 

Radna Pani Maria Brykczyńska – policja faktycznie kontroluje, ale kilkakrotnie pisała do Inspekcji Ruchu Drogowego i wtedy 

była kontrola, ale jak przestaje się pisać  wówczas po jakimś czasie przestaje policja kontrolować. 

Radny Pan Łukasz Ciesielski – zgłosił informację że na terenie wsi Zdziechowa zakończona została przebudowa energetyczna 

– droga za SKR w kierunku Obórki. Firma wykonywała prace w rowie i przy zabudowaniach i polach  rolników rów istnieje. 

Przy polach Pana Bayera rów został zaorany, dzisiaj jest geodeta który wyznaczył, gdzie jest droga czy zrobi to urząd, czy Pan 

Bayer pomoże to zrobić.  Sugestia, aby się tą sprawą zająć. 

Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – na temat omawianej drogi, Wójt powiedział, że były dwa warianty  przebudowy 

drogi. Jestem prawie przekonany do tego, że dzisiaj dyskutujemy, że nie możemy oszczędzać bo później kiepsko to wychodzi. 

Gdyby był wybrany wariant droższy to byłaby dyskusja dlaczego ten droższy  jak byłby tańszy to można by zrobić inny 

odcinek drogi zrobić. Obydwa projekty   były zrobione przez fachowców którzy za to odpowiadają. Rzeczywiście nie oznacza 

to, że wariant droższy byłby idealny i by się sprawdził.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było.         

 

Ad.7 

 

Czas między sesjami był bardzo krótki ponieważ poprzednia sesja była w dniu 6 listopada br. 

W czasie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich Komisji Rady. 

W dniu 24 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję 

które uzasadniali Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. Komisja nie miała uwag i opiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

Ponadto na posiedzeniu komisja ustaliła plan pracy na 2018 rok. Posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się w dniu 27 listopada 

br. gdzie omówiono projekty uchwał na sesję – opinia komisji była pozytywna. Projekty uzasadniała Pani Sekretarz i Pani 

Skarbnik. Komisja ustaliła również plan pracy na 2018rok. 

Komisja  zgłosiła wniosek, aby na dzisiejszej sesji  pracownik omówił szczegółowo temat przebudowy drogi we wsi 

Wierzbiczany – Szczytniki Duchowne.    

Komisja Budżetowo-Gospodarcza obradowała w dniu wczorajszym, omówiono uchwały na dzisiejszą sesję które uzasadniali 

Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. 
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Komisja ustaliła plan pracy na rok 2018 który będzie podjęty uchwałą na grudniowej sesji. 

Radna Pani Agata Górna – zwracając się do sołtysa wsi Wierzbiczany powiedziała, że przez 20 lat był radnym i tej drogi nie 

załatwił, a będąc sołtysem trzy lata drogę załatwił. „Gratuluję” 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – może wprowadzić limit wypowiedzi skoro sołtys wsi Wierzbiczany tak rozgadany, ale jak był 

po tamtej stronie to innym liczył czas. Trudno sołtysowi pogodzić się z tym, że nie jest już radnym i teraz „strzela do radnych 

jak do sowy”. Szanujmy nasz czas, bo nie każda wypowiedź p. Słomczewskiego wnosi coś do rzeczy. 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski do tej pory było tak, że każdemu udzielałem głosu ile  chciał mówić, natomiast jeśli 

będzie trzeba to wprowadzimy ograniczenie czasu wypowiedzi..   

 

Ad.8 i Ad.9 

  

 Podjęcie następujących  uchwał: 

  Nr XLI/ 277/ 2017  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie.  

- uchwała Nr  XLI/276/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Pytań nie było. Głosowanie uchwały: 14 głosów za, Radny Mariusz Nawrocki wyszedł z sali. 

- uchwała Nr  XLI/278/2017  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2018 rok.  

Pani Sekretarz uzasadniła podjęcie uchwały- samorząd jest zobowiązany co roku do podjęcia takiej uchwały. Na terenie gminy 

nie przejawia się duża aktywność organizacji pozarządowych w związku z czym nie ogłaszamy konkursów na wykonywanie 

zadań które gmina by zlecała organizacjom pozarządowym, ale istnieje taka możliwość.  

Radna Pani Maria Brykczyńska – uważa, że powinna być zabezpieczona jakaś kwota i  ma nadzieję, że w uchwale budżetowej 

na 2018 rok będzie konkretna  kwota zabezpieczona.  Jeśli będzie nie wykorzystana to można przenieść na inny cel. Faktycznie 

na  naszym obszarze jest mało organizacji pozarządowych a być może jeżeli te środki by się znalazły to ta aktywność by była 

większa.  

Skarbnik – na 2018 roku nie są przewidziane żadne środki, ale jeśli zgłosi się ktoś z organizacji będzie sobie życzył to do 

kwoty 10 tys. zł. można robić bez konkursu. Jeśli pojawi się jakieś zadanie to gmina nie widzi problemu. 

Radna Pani Maria Brykczyńska – nie wszystkie organizacje pozarządowe wiedzą o takiej formie tj. małe granty maksymalnie 

10 tys. zł., dwa razy w roku można startować ale nie więcej jak 20 tys. zł. Jeżeli byłaby konkretna kwota dużo organizacji by 

przystępowało do konkursu. 

Skarbnik – gmina ma dużo zadań inwestycyjnych, finansuje się szkoły, przedszkola, to też jest jakaś pomoc.  

W szkołach są organizowane półkolonie, trudno rozdrobnić budżet tym bardziej, że w przyszłym roku zadania inwestycyjne są 

bardzo kosztowne. 

Głosowanie uchwały; za 13, wstrzymało się 2 radnych. 

- uchwała Nr  XLI/279/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 535 

Wójt – plan jest opracowany na terenie wsi Jankowo Dolne, polega na zmianie planu ponieważ była droga publiczna a jest 

wewnętrzna. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – na wniosek wójta uchwała była zdjęta z porządku obrad poprzedniej sesji. Jak to się stało, że 

miała być droga publiczna a okazało się ,że nie musimy komuś za drogę zapłacić i będzie wewnętrzna. 

Kto przeoczył że jako gmina byśmy musieli zapłacić za wykupienie drogi publicznej? Temat był dyskutowany na komisji 

oświaty. 

Wójt – nikt nie przeoczył, dlatego zostało to zmienione. Komisja też jest dobrym organem który zwraca uwagę na to co się 

dzieje i urząd podejmuje odpowiednie działania. 

Głosowanie uchwały: za 14, przeciw 1 głos. 

- uchwała Nr  XLI/280/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Sekretarz Anna Pacholczyk uzasadniła podjęcie uchwały. Co roku jest uchwalany taki Program, wysokość środków do podziału 

to 84.tys.zł.ale w tym roku trochę więcej środków wpłynęło ze sprzedaży kwota 5.200 zł. będzie dołożona do niektórych zadań. 

Szczegółowo było omówione na posiedzeniach komisji. Prowadzone są zajęcia w świetlicach w szkołach. W roku 2018 
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przewidziano kwotę na wyjazd jednej grupy nad morze ponieważ w ubiegłym roku tego nie było. Szkoły miały zorganizować 

półkolonie, ale nie wszystkie szkoły wywiązały się z tego zadania. Nie będzie już dofinansowania wycieczek ponieważ 

korzystała z tego mała grupa dzieci, natomiast więcej pieniędzy przeznaczyliśmy na masowe imprezy z programami 

profilaktycznymi w szkołach. Część kwoty będzie również przeznaczona na schronisko przy ul. Kawiary ponieważ  przebywają 

tam też mieszkańcy gminy kwota 4 tys. zł. Część pieniędzy należy przeznaczyć na badania lekarskie. 

Radny Pan Łukasz Ciesielski jeśli chodzi o organizację półkolonii w szkołach nie wszędzie były organizowane, czy  jest 

możliwość udzielenia informacji które szkoły i z jakiego powodu nie zorganizowały tych półkolonii. 

Sekretarz Pani Anna Pacholczyk – nie analizowałam powodów, np. w niektórych szkołach nie udało się skompletować kadry, 

może nie było zainteresowania. 

Radny Bolesław Dziel, czy można w świetlicach wiejskich organizować półkolonie? 

Sekretarz – tak, jednak musi być kierownik z uprawnieniami. Jeżeli jakaś organizacja pozarządowa się zdecyduje to można. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – w tych szkołach, gdzie nie udało się kadry zorganizować prośba była by taka  aby oferta 

była trochę wcześniej. 

Pani Sekretarz – przepraszam bardzo, dyrektorzy wiedzieli bardzo wcześnie że jest możliwość zorganizowania półkolonii i jaką 

kwotę otrzymają na ten cel. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

- uchwała Nr  XLI/281/2017 w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ Zespół Szkól w Jankowie Dolnym 

składający się z dotychczasowej sześcioklasowej publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fi Jankowie Dolnym, 

dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Jankowie Dolnym i publicznego Przedszkola w Jankowie Dolnym 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych Pan  Jarosław Wietrzyński omówił projekt uchwały.  

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

 - uchwała Nr  XLI/282/2017 w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ publiczny Zespół Szkolno-

Gimnazjalny im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych składający się z dotychczasowej   

 sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych z filialną Szkołą Podstawową w Mnichowie, 

dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Szczytnikach  Duchownych i publicznego Przedszkola w Szczytnikach 

Duchownych, 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

- uchwała Nr  XLI/283/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Zdziechowie  w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich  1918/19 w 

Zdziechowie z filialną Szkołą Podstawową im. Celestyna Freineta w Oborze 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

- uchwała Nr  XLI/284/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w ośmioletnią publiczną Szkołę  

 Podstawową im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

- uchwała Nr XLI/ 285/ 2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły 

Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im.   

 ks. Leona Formanowicza w Modliszewku 

 Głosowanie uchwały: za 15 głosów 

- uchwała Nr  XLI/286/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych     nauczycieli 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów 

- uchwała Nr  XLI/287/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za   

uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Pracownik urzędu Pani Magdalena Buchwald uzasadniła podjęcie uchwały. Powiedziała, że poprzednia uchwała została 

unieważniona przez wojewodę ponieważ nie uwzględniała sposobu reklamacji w jaki sposób mieszkańcy mogę zgłaszać 

nieprawidłowości w odbiorze odpadów. Poza tym poprzednia uchwała zawierała ograniczoną liczbę odpadów które mogliśmy 

odebrać od mieszkańców. Wojewoda uznał, że ten zapis nie powinien się znajdować. 

Uchwała określa w jaki sposób będziemy segregować odpady i z jaką częstotliwością będą odbierane. 

Radna Pani Maria Brykczyńska czy wiadomo o ile wzrośnie opłata za odbiór odpadów. 
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Pracownik Weronika Bieś odpowiedziała, że na razie pozostaniemy przy stawce która jest a od I kwartału lub półrocza  

2018r.zależy jak będzie się kształtować cennik i dopiero wtedy po przeliczeniach jest zamiar zmiany stawki. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – w jaki sposób będą powiadomieni mieszkańcy? 

Pracownik Magdalena Buchwald – gmina jest na etapie przygotowania ulotek informacyjnych  które zostaną dostarczone za 

pośrednictwem poczty.  

Radny Pan Marian Kaźmierczak – ostatnio były ulotki dostarczone „drugą drogą” nie pocztową. 

Pani Sekretarz -  listonosz włoży każdemu ulotkę do skrzynki pocztowej, ponadto będą na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na 

stronie internetowej urzędu.  

Głosowanie uchwały: za 14 głosów. W głosowaniu nie brała udziału Radna Pani Agata Górna.  

Ad.10,11,12 

 

Radna Pani Maria Brykczyńska- poinformowała, że jak gmina weszła do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi zostały 

zakończone dwie inwestycje: we wsi Kalina i w Lubochni –teren rekreacyjny. Zachęciła pozostałe sołectwa do udziału w tym 

projekcie. 

Radny Pan Wojciech Wilkosz – co z drogą Pyszczyn – Zdziechowa droga jest rozjechana po zakończeniu budowy drogi S5 

była mowa, że ta droga będzie robiona. 

Wójt – ta droga nie była objęta umową z wykonawcą drogi S5, twierdzili wszyscy, że samochody tam jeździły nie będą ale 

gmina kilkakrotnie prosiła o patrole policji ponieważ kierowcy skracali trasę. 

Droga jest w stanie katastrofalnym została wybudowana ponad 30 lat temu, W przyszłym roku trzeba zacząć ją rewitalizować. 

Postanowiliśmy etap drogi o dł. ponad 3 km. podzielić na 4 odcinki, zaczniemy od wsi Krzyszczewo w stronę Zdziechowy. 

Dalej Pan Wójt omówił dalszą budowę drogi. W jednym roku  tego się nie zrobi. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Pan Marek Słomczewski – chciał przeprosić Radnego Mariusza Nawrockiego, że marnuje Radnego 

cenny czas mówiąc w interesie mieszkańców. Sołtys nie musiał by mówić o tej drodze gdyby Radna Maria Brykczyńska 

znalazła czas, aby przyjść na jakiekolwiek zebranie wiejskie w ostatniej kadencji. Wówczas by usłyszała co mówią 

mieszkańcy.  

Dalej sołtys powiedział  w sprawie źle wykonywanej pracy przez równiarkę. 

Radna Pani Wioletta Nawrocka – zaczął się sezon grzewczy poprosiła o kurendę w sprawie  zakazu palenia śmieci w piecach, 

jest to problem nagminny. 

Wójt – kurendę można zrobić ale to jest jasne i logiczne. Mieszkańcy niektórzy z braku środków szukają najtańszego opału, a 

skutki jakie są to wiadomo. 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – jest to bardzo duży problem ponieważ nie mieszkamy w zwartym terenie gdzie 

jest bardzo duże zagęszczenie więc problemu ze smogiem nie ma. Natomiast jest stwierdzone przez naukowców że to 

największe zatrucie pochodzi z ogrzewania domostw, mieszkań ok.92%, a 6% tylko pochodzi z przemysłu. Jeśli chcemy żyć w 

czystym środowisku to wszyscy jesteśmy zobowiązani, aby o to zadbać bo działamy na własną szkodę. 

 

 Radny Pan Roman Solarek – zapytał o program „Piecyk”  

Przewodniczący Rady – program Piecyk dla wielkopolski przeznaczone było 6 mln. zł. każdy indywidualnie składał wniosek, 

nabór był zamknięty w sierpniu br. pierwsze umowy będą podpisane w marcu 2018r.  

Radny Pan Mariusz Nawrocki – jest dostępna aplikacja w internecie, która podaje na bieżąco jakość powietrza na skrzyżowaniu 

ul. Alteryleryjskiej i ul. Wrzesińskiej. Powietrze jest fatalne w tej części miasta.  

 

 Radny Pan Łukasz Ciesielski poruszył sprawę dojścia rodziców z dziećmi do przedszkola w Zdziechowie. Poprosił o 

uporządkowanie płyt pozostawionych przez wykonawcę przedszkola. Może być problem jak przyjdą przymrozki i będzie 

ślisko. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – czy było zrobione pełne dojście do obiektu? 

Wójt – nie, w przyszłym roku odcinek drogi od powiatowej do szkoły będzie zrobiony od początku. 

Radna Pani Maria Brykczyńska – sprawa programu Piecyk była kilkakrotnie omawiana na sesji, wniosek był prosty ale jeśli 

ktoś nigdy nie pisał jeśli chodzi o załączniki to mógł mieć problem. Osoby zainteresowane z gminy kontaktowały się z radną i 

objaśniała co i jak wypełnić. Było mało środków na Wielkopolskę. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – aby Wójt wysyłając ulotkę o wywozie odpadów dołączył również informację o szkodliwości 

palenia byle czym w piecach i co grozi w zamian. 

 

Radny Pan Wojciech Wilkosz powiedział, że obecni są członkowie OSP w Modliszewie i chcieliby zabrać głos. 

Strażak z OSP w Modliszewie Pan Mieczysław Pękała- zapytał jakie są zabezpieczone środki na 2018r. na Straż Pożarną i 

która jednostka otrzyma nowy samochód strażacki? Składamy pisma o zakup nowego samochodu które są odrzucane z powodu 

braku funduszy, dotacji. Wyjazdowości są bardzo duże, sprzęt jest bardzo zawodny auta są ponad 20 letnie., sami remontujemy 

samochody.  

Strażak ze Strzyżewa Smykowego - były głosy, że niepotrzebnie oddaliśmy samochód strażacki do naprawy. Nie można nas 

straszyć prokuraturą bo jeśli straż nie dojedzie lub będzie wypadek niesprawnym autem to będzie kłopot. Jeśli mechanik 

stwierdził, że był niepotrzebnie remontowany samochód to po co go naprawiał.   
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Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – ile środków przeznaczono na straże to teraz nie odpowie ponieważ przed chwilą 

odebrał projekt budżetu i będziemy nad projektem dyskutować. Wójt przygotował projekt a ja go jeszcze nie znam będzie 

dyskusja na posiedzeniach komisji. Na pewno nie ja straszyłem prokuratorem jestem daleki od tego. Strażaków darzę 

szczególnym zaufaniem. Są to pieniądze publiczne i trzeba się bardzo zastanowić nad ich wydatkowaniem. 

Radny Pan  Marian Kaźmierczak- czy strażacy dysponują danymi o wyjazdowości jednostek jak to wygląda w poszczególnych 

jednostkach. 

Strażacy podali dane: rok 2017 Modliszewo 109 wyjazdów, Zdziechowa 99, Strzyżewo Smykowe 67, Mnichowo 23. 

Rok 2016: Modliszewo 60,  Zdziechowa 69, Strzyżewo 24, Mnichowo 12. 

Pan Mieczysław Pękała zapytał, co będzie brane pod uwagę przy przekazaniu kwoty na jednostki i kto opiniuje? 

  

Wójt – gminy nie stać aby każdej jednostce kupić nowy samochód. W ostatnich latach kupione były dwa nowe samochody 

które zostały przeznaczone do jednostki która jest zarejestrowana w Krajowym Systemie do Zdziechowy. Jeśli nie otrzymamy 

żadnego dofinansowania to za gotówkę nie kupimy żadnego samochodu ponieważ koszt to ok.1 mln. zł. Dofinansowania jest 

ok.50%, jeżeli byśmy kupili dwa samochody wówczas jeden jest za darmo. Jednostka w Modliszewie jest również w 

Krajowym Systemie Ratownictwa, inne są źródła dofinansowania do krajowych jednostek i inne do jednostek które nie są 

zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratownictwa Nie ma możliwości przydzielenia samochodu do. Modliszewa jeżeli to 

będzie samochód pozyskany ze źródeł poza systemu obronnego. To są pieniądze znaczone. Samochody które przychodzą do 

jednostek z poza systemem to jest tak, że każdy zarząd  stara się indywidualnie dotrzeć do źródła i samochody przychodzą 

imiennie. Jako Wójt otrzymuje wiadomość że samochód jest do określonej jednostki i wówczas nie mogę przekazać do innej 

jednostki. Na tym polega problem który ostatnio powstał. 

Mnichowo było jedną z najbardziej zaangażowanych jednostek, cały zarząd  zabiegał pisząc wnioski o dofinansowanie do 

zakupu samochodu. Pieniądze publiczne wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem to się kwalifikuje do prokuratora. Nie 

powiedziałem, że kogoś oddam do prokuratora.  

Jeśli chodzi o remont samochodu na który wyraziłem zgodę to czasem jest tak, że nowe samochody ulegają uszkodzeniu. Wiek 

przy tych samochodach nie określa stanu technicznego. 

 

Radny Pan Paweł Jesiołowski – jednostka Mnichowo postarała się sama o samochód, w 2004r.za 42 tys. zł. 50 tys. zł 

darowizny  od firmy,   

Jednostka OSP Mnichowo w 2007r.nabyła jedyną w powiecie wtedy pompę japońską o najwyższej wydajności i stała się 

jednostką pompową. Wyjeżdżają na duże pożary i wycinki drzew. OSP Mnichowo jest jedyną jednostką posiadającą status 

jednostki pożytku publicznego od 2007r.Jednostka pozyskała 45 ton żywności przetworzonej ok.500 osób korzystało z pomocy. 

Mamy inne zadania i też mamy prawo aspirować do nowego samochodu. 

Pan Pękała – można dozbroić samochód w Mnichowie i będzie jako jednostka ratownicza do wypadków.  

Radny Paweł Jesiołowski – na razie technicznego wyposażenia nie ma, to jest za słaby samochód. 

 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – z wypowiedzi Wójta zrozumiał, że gmina decyduje określoną kwotą pieniędzy które 

przekaże  da temu kto zostanie wskazany. 

Wójt – tak. 

 

Radny Paweł Jesiołowski zwracając się do wicestarosty podziękował  za przekazanie 40 tys. zł. na zakup pilarek i Strzyżewo 

Smykowe otrzymało na remont remizy. Mnichowo pozyskuje pieniądze w ubiegłym roku 6 tys. zł. z MSWiA , w 2017 roku 

6.200 zł.  

 

Radna Pani Maria Brykczyńska – jeśli jest wykazana największa wyjazdowość w OSP w Strzyżewie Smykowym to tam 

przydał by się nowy samochód. 

Wójt – tak jak powiedziałem samochody przychodzą imiennie, jednostka w Modliszewie z racji tego, że należy do Krajowego 

Systemu |Ratownictwa otrzymuje z innej puli podziały wszystkich środków, natomiast pozostałe jednostki z innej puli 

Pan Mieczysław Pękała kwota zarezerwowana w budżecie nie wystarczy na zakup nowego samochodu strażackiego o który 

zabiegamy. 

Przewodniczący Rady – prawie na każdej sesji jest uchwała o zmianach w budżecie dostosowywana do sytuacji jaka ma 

miejsce. Potrzeby są dostrzegane, w ostatnim czasie gmina wykonywała sieć gazową dlatego, że były pieniądze do pozyskania 

na tą inwestycję. Jeśli będzie dotacja z Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup samochodu strażackiego dla Modliszewa to 

pewnie pieniądze w budżecie się znajdą.  

Radny Pan Mariusz Nawrocki –  strażacy muszą mieć tzw. gotowość bojową to  trwa kilka lat wyszkolenia Jeżeli Mnichowo by 

otrzymało ten samochód to ile czasu by zajęło osiągnięcie takiej gotowości jaką  posiadają Zdziechowa czy Modliszewo.? 

Radny Pan Paweł Jesiołowski – każdy strażak wyjeżdżający do akcji musi mieć przeszkolenie I i II stopnia. Każda jednostka 

ma przeszkolonych strażaków.  

 

Strażak ze Strzyżewa Smykowego Pan Klat powiedział, że można brać udział w akcjach do 65 roku życia a Pan Jesiołowski ma 

powyżej tego wieku. 

 

Wójt – Pan Jesiołowski jeździł ale nie brał żadnych pieniędzy, ale strażakiem się jest. 

Pan Mieczysław Pękała – odpowiadając na pytania w sprawie straży powiedział, że bardzo ważną rzeczą jest granica wiekowa 

do 65 lat dla strażaka, badania lekarskie bieżące które są ważne na okres 2 lat, jeśli tych warunków strażak nie spełnia może 

mieś nieprzyjemności ponieważ zmieniły się przepisy w straży. 
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Przewodniczący Rady – wszędzie są przełożeni ufajmy, że działają w dobrej wierze i nadzorują przestrzeganie przepisów. Raz 

jeszcze powtórzył, że ocenia działalność straży i strażaków bardzo wysoko i nie psujmy tego. Potrzeby będą tam zawsze, a 

zaangażowanie było widać  przy  nawałnicy w sierpniu. Tam gdzie się uratuje chociaż jedno życie ludzkie lub udzieli pomocy 

człowiekowi to należy tylko pogratulować i wszystkim życzyć takiego uznania w społeczeństwie jakie mają strażacy. Tak jak 

było mówione jeśli będzie dofinansowanie  to będziemy starali się ,aby w budżecie znalazły się pieniądze na samochód 

strażacki.  

 

Wójt jeszcze raz podziękował wszystkim strażakom i wszystkim osobom cywilnym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 

się do tego, aby po nawałnicy która była w sierpniu udrożnić drogi, pomóc ludziom poszkodowanym. 

     

 Ad.14 

W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLI sesję Rady Gminy Gniezno. Podziękował 

wszystkim za udział w sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -16.30  

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

Protokół Rada przyjęła jednogłośnie bez uwag na sesji w dniu 15 grudnia 2017r.  


