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Protokół Nr XLV /2018 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 19 lutego 2018r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XLIV 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, Skarbnik Pani Gabriela Cempel, Dyrektorów Szkół 

Gminnych Przedszkoli, Dyrektor Instytucji Kultury Panią Mirosławę Bakalarz, Radnego Powiatu 

Gnieźnieńskiego Pana Rafała Skweresa, sołtysów gminy Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, 

mieszkańców gminy oraz przedstawicieli lokalnej prasy.   

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Radny Pan Łukasz Ciesielski.      

 

Ad.2 

 

Porządek obrad: 

1/. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Sprawozdanie Wójta  z działalności między sesjami. 

6/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

7/. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     - zmiany uchwały  budżetowej na 2018 r. 

     -  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości       

        materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

     - określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 

     - wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na      

       opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy    

       Gniezno 

    - powierzenia miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji         

      obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy       

      Gniezno w 2018 roku 

  -  uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności     

      zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2018roku  

   -  nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Smykowe   

          8/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

          9/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

         10/. Wolne wnioski i informacje. 

         11/. Zakończenie obrad XLV  sesji Rady Gminy. 

Ad.3 

 Wniosków do porządku obrad nie było. 
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Ad. 4 

 

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

Radnego Pana Mariana Kaźmierczaka i Radnego Pana Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie składu  komisji : za 14 głosów.  

 

Ad. 5 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. 

W dniu 12 lutego odbył się przetarg na przebudowę drogi gminnej na odcinku Szczytniki 

Duchowne – Wierzbiczany. Wpłynęły dwie oferty, najtańszą była oferta firmy Kowalski 

Budownictwo ze Żnina, która budowała również etap pierwszy tej drogi. Kwota po przetargu to 

893.239,48 zł. Termin wykonania 29 czerwca 2018r. 

W tym dniu odbył się również przetarg na budowę oświetlenia dróg gminnych w 

miejscowościach: Dalki os. Warzywne, Dębówiec, Goślinowo, Jankowo Dolne os. Wczasowe, 

Modliszewo, Mnichowo, Lulkowo os. Przyjazne oraz Wierzbiczany.  

Dwa zadania wygrała firma Śmigielski Elektroinstalacje, pozostałe zadania firma PPUH Eltrans 

Stanisław Stachowicz. 

Termin wykonania 29 czerwca 2018r. 

W kolejnych postępowaniach przetargowych wyłoniono Wykonawcę na remonty cząstkowe dróg 

bitumicznych  - to Firma Drogowa Białobrzycki z Gniezna. 

Na dostawę materiałów na utwardzenie dróg gruntowych na terenie Gminy Gniezno 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Krawczyk z Cielimowa.  

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na budowę Szkoły podstawowej oraz Budynku 

głównego wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Zdziechowa. 

Termin otwarcia ofert 06 marca 2018 r. 

W ramach małych projektów Wielkoposka Odnowa Wsi do Urzędu Marszałkowskiego w 

Poznaniu złożono 3 projekty: 

- na utworzenie przystani wodnej we wsi Lubochnia; 

- wykonanie siłowni zewnętrznej w Szczytnikach Duchownych 

- wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Strzyżewie Paczkowym 

Prowadzone są prace przy budowie ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym na długości ok. 3 

kilometrów. Zakończenie robót to czerwiec tego roku. 

Trwają prace przy budowie Sali Sportowej we wsi Zdziechowa. Roboty wykonuje firma 

HENBUD Henryk Kaczor. Termin zakończenia budowy to 30 czerwca 2018 r. 

W opracowaniu są już dokumentacje projektowe na przebudowy dróg gminnych ujętych w 

budżecie Gminy na rok 2018. Przetargi na ich budowę odbędą się w II kwartale br. 

Przygotowywane są postępowania przetargowe na budowę infrastruktury wodociągowej i 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniezno. 
 

Ad. 6 

 W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji 

W dniu 14 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty na której omówiono projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję. Pani Sekretarz wstępnie przedstawiła sprawę wprowadzenia ulg w biletach autobusowych 

i w opłatach za odpady komunalne dla dużych rodzin. Ponadto P. Sekretarz poinformowała o 

szczepieniach na brodawczaka dla dziewczynek z terenu gminy. Komisja sugerowała, że można by 

zamiast tych szczepień, które są dla wąskiego grona mieszkanek wykonać badanie krwi które by objęło 

szersze grono mieszkańców gminy. Sprawę trzeba dalej dyskutować z całą Radą. 
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Komisja Budżetowo-Gospodarcza miała swoje posiedzenie w dniu 15 lutego br. Głównym tematem obrad 

było omówienie projektów uchwał na obecną sesję. 

W posiedzeniu udział wzięła pani Sekretarz i pani Skarbnik. Na posiedzeniu również  pani Sekretarz 

przedstawiła sprawę wprowadzenia ulg w biletach autobusowych, opłatach za odpady komunalne dla 

dużych rodzin. Ponadto p. Sekretarz poinformowała, że w trakcie opracowywania jest program szczepień 

na brodawczaka przeznaczony dla dziewczynek od 12-14 roku życia. Komisja ustaliła, że należy 

szczegółowo przedyskutować sprawy z wszystkimi komisjami.  

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dzisiaj przed sesją. Omawiano projekty uchwał. Również na 

tym posiedzeniu pani Sekretarz przedstawiła sprawę ulg w biletach.     

W dniu 12 lutego br. pełniłem dyżur w biurze Rady.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było.  

Ad.7 

     - uchwała Nr XLV/300/2018 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2018 r. 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

     -  uchwała Nr XLV/301/2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy         

       Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu. 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań brak. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

     - uchwała Nr XLV/302/2017 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań brak. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

     - uchwała Nr XLV/303/2018 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniezno 

Pan Rafał Skweres uzasadnił podjęcie uchwały. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała w jaki sposób gmina może kontrolować wywóz  

nieczystości? 

Pan Rafał Skweres – poprzez sprawdzanie  wyrywkowo dokumentów potwierdzających wywóz 

szamb tj. paragonów i faktur. W ubiegłym roku była sprawdzana wieś Pyszczyn. 

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

    - uchwała Nr XLV/304/2018 w sprawie powierzenia miastu Gniezno przez Gminę Gniezno 

zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2018 roku. 

Pan Rafał Skweres uzasadnił uchwałę. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał ile psów w ubiegłym roku gmina przekazała do schroniska? 

Pan Rafał Skweres – w ubiegłym roku było 9 zwierząt przekazanych do schroniska dwa lata temu 

było 16. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

  - uchwała Nr XLV/305/2018 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2018 roku  

 Uchwałę uzasadnił Pan Rafał Skweres. Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie.  



 4 

 - uchwała Nr XLV/306/2018 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Smykowe   

Przewodniczący Rady uzasadnił podjęcie uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie  

Ad.8 , ad.9 i ad.10 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała, czy będzie dyskusja nt. badań dla dziewczynek w wieku 12 lat 

na  brodawczaka. W rozmowach mieszkańcy skłaniają się do akcji w kierunku badania krwi ponieważ 

większa liczba osób będzie objęta badaniami.  

Przewodniczący Rady powiedział, że w najbliższy poniedziałek będzie spotkanie wszystkich komisji  

Rady i tematem dyskusji będą ulgi w opłatach za odpady, ulgi w biletach i badania. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki sugerujemy, aby wykonać badania pod kątem markerów nowotworowych 

które nie są zbyt drogie oraz badanie krwi, moczu, ciśnienia krwi. 

Wójt – to będzie dyskutowane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 lutego br.   

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Pan M. Słomczewski – poruszył sprawę rezygnacji gminy z dopłat do biletów 

autobusowych dla emerytów, rencistów  i dzieci. Jest to skandal, że doszło do takiej sytuacji. Jest Rada, 

gdzie jest komisja oświaty. 

W sprawie drogi Wierzbiczany-Szczytniki to po przetargu wychodzi, że cena wykonania tradycyjnym 

sposobem drugiego odcinka będzie porównywalna. Ta sama firma będzie wykonywać tą drogę. 

Dalej sołtys z Wierzbiczan zwracając się do Komisji Oświaty szkoła w Szczytnikach Duchownych jest 

przepełniona. Takiej sytuacji w oświacie jeszcze nie było. 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – sołtys nie do końca oddaje prawdę w sprawie biletów. To nie jest tak, 

że gmina zabrała ulgi w biletach. Ustawowe ulgi nadal obowiązują, zmienił się przewoźnik, gmina nie 

ustala cen biletów to nie jest rola gminy. Są inne ceny biletów gmina ogłosiła przetarg i dopłaca tylko 

przewoźnikom do kilometra, natomiast nie jesteśmy założycielem danej spółki, abyśmy mogli ustalać im 

cenę biletów. Nie wszystko może robić Rada Gminy i Gmina to nie jest zadanie Rady – ustalanie ulg na 

bilety. Dla emerytów i rencistów są ulgi ustawowe. Dzieci mają swoje ulgi i są stosowane.  

Sołtys M. Słomczewski – chodzi o miesięczne bilety dla dzieci ma informacje, że ich nie ma. Mieszkańcy 

Woli Skorzęckiej podali taką informację sołtysowi. 

Wójt powiedział, że to są fałszywe informacje. 

Pani Sekretarz – są miesięczne bilety są stosowane i będą zawsze. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak zwracając się do sołtysa z Wierzbiczan 

powiedział, że do wyborów jest jeszcze pół roku. Od chwili kiedy sołtys był przewodniczącym  i zostały 

pewne sprawy zrobione na rzecz dzieci z Woli Skorzęckiej i okolicy jeżeli chodzi o dowóz to wszystko 

jest utrzymane, to co mówi sołtys to demagogia. Ponadto komisja oświaty ma bardzo dobry kontakt z 

wszystkimi dyrektorami co roku jest spotkanie w kwietniu jest informacja aby dyrektorzy sprawdzali 

dzieci z naszego okręgu. Jeżeli dyrektor podjął decyzję i przyjął dzieci z poza terenu i to wpłynęło na to o 
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czym mówi pan sołtys to należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektora. Rada nie ma możliwości 

wpływania na decyzję dyrektora bezpośrednio. Jeżeli dyrektor ma zapotrzebowanie finansowe to w 

ramach tych działań mniejszych występuje co roku do urzędu gminy na remonty i działania bieżące i 

środki z gminy otrzymuje. W szkole jest dyrektor jego zastępca, jest rada rodziców. 

 Sołtys z Wierzbiczan – w szkole w Szczytnikach obecnie jest ponad 500 dzieci łącznie z przedszkolem.  

Był  za tym aby budować większą szkołę kilka lat temu. Mnichowo jako jedna z największych wsi nie ma 

szkoły i dzieci są dowożone do Szczytnik Duchownych i zrobił się tłok. 

 

Wójt – w 2008 roku była oddawana do użytku rozbudowana szkoła, były dyskusje po co taka duża szkoła 

.Dzisiaj okazuje się że szkoła jest za mała, mieszkańców przybywa. Do tej pory były przyjmowane dzieci 

z miasta, ale będą rozmowy z dyrektorem że jeżeli są miejsca to można dzieci przyjąć ale jeśli nie to 

miasto musi zagospodarować swoje dzieci. Wieś Szczytniki Duchowne miała możliwość rozbudowy 

ponieważ była działka była działka po SKR i można było przekazać ją gminie ale Rada Nadzorcza SKR 

wolała to sprzedać a można było tam pobudować przedszkole. Pomieszczenia w których jest obecnie 

przedszkole mogły być klasami szkolnymi. Na jakiś czas byłby problem rozwiązany. Ale jest to teren, 

gdzie co chwilę powstaje nowe osiedle np. w Osińcu. W perspektywie czasu i tak będzie trzeba 

wybudować nową szkołę ponieważ obecna szkoła będzie za mała. Wystąpiłem z prośbą do pana Gałązki 

aby odsprzedał 1 ha gruntu, ponieważ jego teren najbardziej odpowiada pod budowę przedszkola i szkoły 

ale na dzisiaj brak odpowiedzi. Cena na pewno będzie bardzo wysoka. Niezależnie od tego co by się 

zrobiło to zawsze w szkole w Szczytnikach Duchownych będzie za mało miejsca ponieważ jest coraz 

więcej dzieci i musiała by być wybudowana nowa druga szkoła.   

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – jeśli chodzi o ulgi itd. To w gąszczu przepisów można łatwo 

popełnić błąd, dla radców prawnych jest to też nie do końca jasne. W związku z tym to że chcemy się 

spotkać i dyskutować o tym nie oznacza, że sprawa jest na tyle prosta bo wiemy że jeśli będzie uchwała to 

jest jeszcze nadzór wojewody który może uchwałę uchylić. Ale nie o to chodzi. Rada będzie o tym 

dyskutować ponieważ problem jest bardzo ważny. 

Budowa nowej szkoły w Zdziechowie wskazuje na to że problem oświaty jest traktowany bardzo 

poważnie i nie da się zrobić wszystkiego od razu. Jeżeli obiekt będzie ukończony to można myśleć o 

dalszych rozwiązaniach które poprawią sytuację w innej części gminy.   

Radna Maria Brykczyńska – odnosząc się do wypowiedzi  sołtysa p. Słomczewskiego jeżeli nie wie na 

czym polega Odnowa Wsi a proponowała sołtysowi aby wieś Wierzbiczany uczestniczyła w programie 

Odnowy Wsi pan sołtys  bzdury mówił. Przystań wodna jest budowana z pieniędzy zewnętrznych z 

Urzędu Marszałkowskiego, mieszkańcy Lubochni przeznaczyli część  pieniędzy sołeckich  na ten cel 

ponieważ w Strategii Rozwoju Sołectwa Lubochnia też mieszkańcy wyrazili chęć wybudowania takiej 

przystani wodnej. Jeżeli chodzi o  teren w Szczytnikach Duchownych słyszała od mieszkańców że 

ówczesna Rada Gminy z poprzednim Przewodniczącym Rady nie chciała, aby tam wybudować 

przedszkole.  
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Sołtys Wierzbiczan p. M. Słomczewski – było to walne zgromadzenie Kółek Rolniczych 5 wsi  zapadła 

decyzja, że Kółko Rolnicze w Szczytnikach zostanie zlikwidowane. Mój pomysł był taki aby grunt z 

budynkiem przekazać nieodpłatnie na rzecz gminy Gniezno i by został na terenie wsi Szczytniki 

Duchowne. Głównymi oponentami byli dawni przedstawiciele Rady Rodziców ze Szczytnik 

Duchownych. Efekt był taki, że sprzedano to deweloperowi który otworzył tam firmę. Teren się 

intensywnie rozbudowuje. Osiniec jest największą wsią w gminie. Całe nowe osiedle na Wierzbiczanach 

będzie zamieszkałe niedługo rodzinami z dziećmi. W efekcie będzie konieczność zabrania dzieci z 

Mnichowa ze szkoły w Szczytnikach. W Mnichowie nie ma szkoły. A wybudowano strażnicę i świetlicę. 

Wieś Wierzbiczany skorzystała ponieważ daliśmy nasz udział jako darowiznę na rzecz gminy i dzięki 

poparciu Rady jest świetlica. 

Sołtys wsi Łabiszynek poruszył sprawę kompleksu pałacowo-parkowego, gdzie po nawałnicy w sierpniu 

2017r. do tej pory nic się nie robi. Może urząd by interweniował w tej sprawie bo zbliża się lato i dzieci 

będą tam chodziły i może drzewo się przewrócić na dziecko i będą kłopoty. Jest to teren ruchliwy przy 

drodze. Ten obiekt stwarza niebezpieczeństwo. Poprosił Pana Wójta  o interwencję.  

Wójt – w tej sprawie były wysłane pisma do Agencji ale takich obiektów na terenie wielkopolski posiada 

kilkanaście i sukcesywnie są wykonywane prace porządkowe.   

Pan Rafał Skweres poinformował, że do urzędu wpłynęło pismo do wiadomości że Agencja wystąpiła do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i oznaczyła wszystkie te drzewa więc kroki są podjęte.  

 Ad.11 

W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLV sesję Rady Gminy 

Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie. 

Obrady sesji trwały od godziny 14-15.10 
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

 Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag na sesji w dniu 26 lutego 2018r. 


