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Protokół Nr XLVII /2018 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 26 marca 2018r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XLVII 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 Panią Barbarę Kanoniczak, Radcę 

prawnego Pana Henryka Klicha, dyrektorów Szkół Gminnych Przedszkoli, dyrektor Instytucji Kultury 

Panią Mirosławę Bakalarz, radnego powiatu gnieźnieńskiego Pana Rafała Skweresa, sołtysów gminy 

Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, wszystkie osoby które przybyły na sesję.   

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

 

Ad.2 

 

   Porządek obrad: 
1/. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/.  Przyjęcie protokołu z  obrad  XLIV i z XLVI sesji.  

6/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.  

7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8/.  Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

c/.podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby    

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

d/. udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 

przebiegających przez Gminę Gniezno 

e/. udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych 

przebiegających  przez Gminę Gniezno 

f/. wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/301/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 

2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

g/. wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/303/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 

2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze. 

h/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Lubochnia dz.nr ewid.119,120/3 i część dz.nr ewid 120/4. 

i/. przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i 

gimnazjów: Pt.”Akcja – bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno. 

 

           9/. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok 

         10/. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów     

       Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. 

         11/. Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2017. 
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         12/. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2017roku. 

         13/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

         14/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

         15/. Wolne wnioski i informacje. 

         16/. Zakończenie obrad XLVII  sesji Rady Gminy. 

                                 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski poinformował, że jest konieczność wprowadzenia do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do 

szkół podstawowych i gimnazjów: Pt.”Akcja – bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno. 

Innych wniosków i uwag do porządku obrad nie było. Rada głosowała jednogłośnie porządek obrad z 

wprowadzoną uchwałą. 

 

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 15 głosów.  

 

Ad. 5 

 

Rada przyjęła  protokół z XLIV sesji jednogłośnie bez uwag. 

Rada przyjęła protokół z XLVI sesji Rady jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad.6 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. 

Trwają roboty drogowe związane z przebudową drugiego etapu drogi Szczytniki Duchowne-

Wierzbiczany. Roboty wykonuje ta sama firma, która budowała I etap tej drogi. Termin 

wykonania to 29 czerwiec 2018r. Wykonawca twierdzi, że prace zostaną wykonane wcześniej. 

Rozpoczęto budowę oświetlenia dróg gminnych we wsiach: Dalki os.Warzywne, Dębówiec, 

Goślinowo, Jankowo Dolne, Modliszewo, Mnichowo, Lulkowo i Wierzbiczany.  

Termin wykonania 29 czerwca br. 

Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsiach: Jankowo Dolne, Osiniec, 

Wełnica. 

Rozstrzygnięto przetarg na budowę szkoły podstawowej oraz budynku głównego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie. Inwestycję będzie kontynuowała 

firma Hen-Bud z Kłecka która wygrała przetarg na kwotę 15mln.803.155,00 zł.  

W toku są prace przy budowie ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym. Zakończenie robót to 

czerwiec br. 

Trwają prace przy budowie sali sportowej w Zdziechowie, wykonawca to firma Hen-bud, termin 

zakończenia czerwiec br. 

W opracowaniu są dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych ujętych w budżecie 

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

 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – kto projektował ścieżkę rowerową w Jankowie Dolnym i kto 

nadzoruje wykonanie.? Na całym odcinku ścieżki brak kratek ściekowych. Na terenie miasta w 

analogicznym odcinku budowy ścieżki jest co 30 metrów jest kratka ściekowa.  

 

Wójt – projektantem i jednocześnie inspektorem nadzoru jest pan Łebedyński i musi dopilnować 

aby to zadanie było wykonane poprawnie. Uwagę przekażę projektantowi. 
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Sołtys wsi Szczytniki Duchowne zapytał, czy firma budująca drogę we wsi Wierzbiczany 

zostanie obciążona kosztami napraw uszkodzeń  dróg w Szczytnikach Duchownych? Jeździły 

bardzo duże samochody z kamieniem i tłuczniem codziennie rano po 5 aut. 

Wójt -  firma nie może być obciążona za to, że jest dowożony materiał na budowę istniejącego 

przedsięwzięcia, towar musi być dostarczony na budowę. Budowa ma trwać do połowy maja. 

Można zwrócić uwagę, aby firma ograniczyła tonaż.   

 

Radny Mariusz Nawrocki – chodzi o artykuły w lokalnej prasie, że drogi w gminie Gniezno są 

drogami na poziomie dróg ze średniowiecza. Chodzi o wsie: Osiniec, Skiereszewo i Mnichowo. 

Wójt – wszyscy mieszkańcy, którzy decydują się mieszkać na terenie gminy muszą liczyć się z 

tym, gdzie kupują działkę i w jakim stanie są drogi dojazdowe. Drogi gruntowe charakteryzują 

się tym, że w okresie roztopów są takie a nie inne. Co roku gmina wykonuje kilka kilometrów 

dróg i nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb jakie występują na naszym 

terenie. Możemy ograniczyć przejmowanie dróg i wówczas będą mieli problem mieszkańcy 

ponieważ sami będą musieli utrzymywać drogi przy których mieszkają. Aktualnie jeżdżą 

równiarki wyrównują miejsca najbardziej niedostępne do przejazdu. Nawożony jest gruz i 

tłuczeń i warunki są poprawiane. Cały czas powstają nowe osiedla nowi mieszkańcy nabywają 

działki  i sytuacja się powtarza. Do momentu  kiedy bardzo mało ludzi będzie wprowadzało się 

na teren gminy to będzie taki moment, że drogi będą wszędzie asfaltowe.  

W budżecie jest priorytetowa inwestycja – budowa kompleksu szkolnego w Zdziechowie i 

miliony, które tam przeznaczamy na pewno by mogły pójść na inwestycje np,drogowe, 

oświetleniowe. Gdyby gmina nie przystąpiła do realizacji zadania w Zdziechowie to  z uwagi na 

zły stan techniczny budynku szkoły w Zdziechowie inspektor nadzoru mógłby zamknąć szkołę. 

Za 2 lata będzie można przenieść uczniów do nowego budynku, jest przedszkole. Za 2 miesiące 

będzie sala gimnastyczna i rozpoczyna się budowę budynku szkoły i budynku tzw. głównego. 

Pozostanie jeszcze budynek który w projekcie był przeznaczony na gimnazjum ale zobaczymy 

jak będzie wyglądała sytuacja jeśli chodzi o ilość uczniów i klas. Jeśli będzie taka potrzeba to 

będzie trzeba dobudować jeden budynek. Pozostanie zagospodarowanie całego terenu to jest 

kwestia niepełnej kadencji. Jeśli chodzi o szkołę w Zdziechowie to temat będzie załatwiony na 

kilkadziesiąt lat. 

 

Radny Pan Roman Solarek -  na drodze w Skiereszewie obecnie jeździ równiarka i jak nie 

będzie opadów to będzie nawiezione kruszywo. 

Wójt – przy tej drodze nikt nie mieszka kiedyś była tylko drogą dojazdową do pól. Mieszkańcy 

Mnichowa i Skiereszewa robią sobie skrót, ale w trudnych sytuacjach jest znak że droga jest 

nieprzejezdna.     

Radny Pan Mariusz Nawrocki sugeruje kolejny raz, aby utworzyć plan  gospodarczy, aby 

mieszkańcy którzy się osiedlają na terenie gminy wiedzieli, że np. za 3 lata gdzie powstanie 

droga. Miasto potrafi planować co gdzie powstanie , a w gminie to jak gaszenie pożaru. 

 

Wójt – jesteśmy 70 lat po wojnie i na peryferiach miasta nie wszędzie są drogi utwardzone, 

większość mieszkańców którzy mieszkają na terenie gminy Gniezno to są mieszkańcy miasta i 

wszyscy szukają tańszych działek. Nikt nie jest w stanie zrobić harmonogramu budowy dróg 

ponieważ co roku Rada uchwala budżet i decyduje o tym które drogi będą robione. 

 

Radny Pan Bolesław Dziel zauważył, aby pamiętać o starych mieszkańcach gminy którzy 

mieszkają kilkadziesiąt lat i nie mają dróg utwardzonych. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – przy uchwalaniu budżetu była dyskusja nt. dróg m.in. drogi 

przy os.Żurawia w Wierzbiczanach większość w radzie ustaliła, że dołożymy inwestorowi do 

budowy drogi, jak wójt tak będzie rozdawał pieniądze to ich nie będzie. Mówiliśmy o tym, że to 

jest niesprawiedliwe.  
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Wójt – rada gminy przejęła tą drogę, w związku z tym, że inwestor zaproponował gminie 

dofinansowanie w 50% budowy drogi i nie zdarzyła się jeszcze taka propozycja ze strony 

mieszkańca. Nie będzie przekazania pieniędzy, ale inwestor zobowiązał się zrobić utwardzenie 

zgodnie z dokumentacją a gmina położy w przyszłym roku nakładkę i to będzie kosztowało ani 

nie 50% tego, co byśmy musieli w przyszłości  wyłożyć 100 % nakładu na tą inwestycję. 

 

Radny Pan M.Nawrocki – tłumaczenie Wójta jest zasadne, ale z punktu widzenia starych i 

nowych mieszkańców to nie jest uczciwe ponieważ na osiedlu Żurawia jeszcze nikt nie mieszka 

i inwestor mógł poczekać jeszcze. Można było dołożyć symbolicznie np.15%. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany – deweloper nie dołoży do budowy drogi tylko nowi nabywcy 

mieszkań na tym osiedlu ponieważ oni zapłacą więcej po to, aby mieć drogę. Gmina na tym 

zyskuje.      

Odnosząc się do wypowiedzi sołtysa ze Szczytnik Duchownych powiedział, że nie tylko jeżdżą 

ciężarówki które wożą na budowę towar, ale również  śmieciarki i Tiry i będzie problem na 

odcinku budowanym wcześniej. 

Mieszkaniec wsi Osiniec p.T.Kozłowski poinformował, że mieszkańcy gminy partycypują w 

kosztach budowy dróg i innych inwestycji. Mieszkaniec dalej powiedział ,że zapłacił za odcinek 

drogi 15 tys.zł., jego sąsiad zapłacił 20 tys.zł. Wybudowali również wodociąg na własny koszt. 

Nie wymagają ,aby droga była asfaltowa,ale chcą,aby była wysypana odpowiednim materiałem. 

A nie tak jak obecnie się to robi, że do dziur wrzucono błoto. Pan T.Kozłowski zaapelował do 

wójta o ustalenie harmonogramu remontu dróg w gminie. W tej sprawie wysyłane są pisma go 

gminy, ale odpowiedzi są po trzech miesiącach, a powinny być po 30 dniach. Mieszkaniec 

pokazał radnym zdjęcia jak wyglądają drogi dojazdowe na Osińcu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że na tego typu sprawy będzie czas w punkcie wolne wnioski 

i powiedział, że nawet w najbogatszych gminach na wszystko nie wystarcza pieniędzy w 

budżecie. Każdy sposób pozyskania pieniędzy z zewnątrz jest mile widziany w każdej gminie. 

Nie chcę dzisiaj oceniać ,czy dołożenie środków z gminy na drogę na os. Żurawia jest 

sprawiedliwe ale jest to partnerstwo publiczno-prywatne które powoduje też pozyskanie 

funduszy z zewnątrz. Może niech to będzie przykładem i na innych osiedlach znajdą się też 

osoby które będą chciały partycypować w kosztach budowy dróg, czy chodników. 

 
 Ad. 6 

  Przewodniczący Rady poinformował, że profilaktyczne szczepienia przeciw wirusowi HCV dla 

dziewcząt z naszej gminy były tematem dwóch spotkań wspólnych komisji Rady. Pierwsze odbyło się w 

dniau 26 lutego br. na którym zadecydowano,że potrzeba jest pomoc fachowca z tego tematu i w dniu 16 

marca br. odbyło się kolejne posiedzenie na które Wójt zaprosił dr.Krzysztofa Ostrowskiego który 

przedstawił sprawę ewentualnych badań mieszkańców gminy. Na tym spotkaniu padła istotna informacja, 

że planowane są zmiany w systemie finansowania służby zdrowia i przeznaczenia środków na badanie 

pacjentów. 

W dniu 19 marca br. odbyło się posiedzenie komisji oświaty i komisji budżetowo-gospodarczej, gdzie 

omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Komisje udały się w teren na budowę sali gimnastycznej w 

Zdziechowie. 

Komisja rewizyjna obradowała w dniu 21 marca br. omówiono projekty uchwał, sporządzono 

sprawozdanie z realizacji uchwał za rok poprzedni, będzie to przedstawione na dzisiejszej sesji. 

W dniu 19 marca br. pełniłem dyżur w biurze Rady Gminy. 
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 Pytań do przedstawionej informacji nie było.  

Ad.7 

     - uchwała Nr XLVII/309/2018 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2018 r. 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań nie było. Głosowanie uchwały 14 głosów za/radny P.Sobański 

wyszedł z sali/.  

- uchwała Nr XLVII/310/2018 w sprawie zmiany WPG Gminy Gniezno 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań brak.  Glosowanie uchwały 14 głosów za/radny P.Sobański 

wyszedł z sali/.  

- uchwała Nr XLVII/311 /2018 w sprawie  podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

Sekretarz Anna Pacholczyk uzasadniła podjęcie uchwały. 

Glosowanie uchwały: za 12 głosów, 1 wstrzymujący. Radni M.Kaźmierczak i P.Sobański wyszli z sali i nie brali 

udziału w głosowaniu. 

- uchwała Nr XLVII/312/2018 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych na 

drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Gniezno 

Wójt  uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. / głosowało 15 radnych/  

- uchwała Nr XLVII/313/2018 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań remontowych na 

drogach  powiatowych przebiegających  przez Gminę Gniezno 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLVII/314/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/301/2018 Rady Gminy Gniezno 

z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań brak. Głosowanie: za 15 głosów. 

- uchwała Nr XLVII/315/2018 w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/303/2018 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za pierwsze półrocze. 

Skarbnik uzasadniła uchwałę. Pytań brak. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLVII/316/2018 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w miejscowości Lubochnia dz.nr ewid.119,120/3 i część dz.nr ewid 120/4. 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań brak. Głosowanie uchwały: za 13 głosów, przeciw 2 głosy. 

- uchwała Nr XLVII/317/2018r.w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających 

do szkół podstawowych i gimnazjów: Pt.”Akcja – bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno. 

Dyrektor GCUW uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.9  

Kierownik GOPS-u przedstawił sprawozdanie z działalności GOPS-u w 2017 roku. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady - to obrazuje jak wiele spraw na co dzień trzeba rozwiązać, aby niektórzy 

mieszkańcy gminy mogli przeżyć. Ubiegły rok był szczególnie trudny z uwagi na nawałnicę, która 

spowodowała wiele strat i wiele osób wymagało pomocy natychmiastowej. Jest to bardzo duża część 

budżetu bo 10 mln.zł. 

Ad.10  

Przewodnicząca Komisji Pani Anna Pacholczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowej i Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2017 rok. 
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Przewodniczący Rady powiedział, budżet jakim dysponowała Komisja jest niewielki natomiast bardzo istotne jest 

to jakie bardzo trudne sprawy często podejmuje komisja i działanie profilaktyczne w mojej ocenie jest to bardzo 

istotne. 

Ad.11 
Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2017. przedstawiła Pani Dyrektor Mirosława Bakalarz. 

Ad.12  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2017roku przedstawił 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesiołowski. Pytań do sprawozdania nie było. 

Ad.13,14 i 15 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wrócić do dwóch spotkań Rady w sprawie szczepień HCV. 

Zaproponował, aby ze  względu na przekazaną informację dr.K.Ostrowskiego że od drugiego półrocza będą w 

nowy sposób rozdzielane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, gdzie pewna część środków będzie 

obligatoryjnie przeznaczona na badania. Propozycja Przewodniczącego jest taka, aby z podjęciem decyzji poczekać 

do momentu pojawienia się tej informacji i podjęcia dalszych rozmów w drugim półroczu br. Zapytał Radę o 

zdanie. Przeprowadzono głosowanie : kto jest za tym, aby do tematu wrócić w drugim półroczu :Rada jednogłośnie 

głosowała za./14 radnych głosowało/bez Radnego M.Nawrockiego/ 

Brak interpelacji i zapytań Radnych. 

Sekretarz Anna Pacholczyk zaapelowała do sołtysów i opiekunów świetlic, aby oszczędnie gospodarować gazem w 

świetlicach. 

Radny Pan Wojciech Wilkosz – jak wygląda sytuacja parkingu w Krzyszczewie jest to najgorszy teren przy 

świetlicy. 

Sołtys Pan Andrzej Szałek – w ubiegłym roku i w tym wieś przeznaczyła fundusz sołecki na ten cel. 

Wójt – uskłada się na kostkę przy świetlicy. 

Sołtys wsi Szczytniki Duchowne – kiedy zostaną uruchomione trzy lampy zamontowane przy przejeździe 

kolejowym, minęły 3-4 miesiące i lampy nadal nie świecą.? 

Wójt – uruchomienie lamp nie zależy od gminy, to wykonuje firma zewnętrzna, monitujemy. 

Dalej sołtys poprosił o wymianę okna dachowego które jest pęknięte  z sali lekcyjnej w szkole w Szczytnikach 

Duchownych oraz przecieka w kilku miejscach dach budynku szkoły. 

Wójt – jest to problem dyrektora a nie sołtysa. 

Następnie sołtys zgłosił, że przez wieś od kilku lat przejeżdża parada motocykli, starsi mieszkańcy zgłaszają, czy 

można zmienić trasę przejazdu z uwagi na duży hałas przez godzinę. 

Sołtys ze wsi Napoleonowo Pani Kamila Butrymowicz poruszyła sprawę dofinansowania z ministerstwa do klubów 

UKS na program „Klub”, czy gmina otrzymała taką informację z ministerstwa? Do pozyskania jest 10 lub 15 tys.zł. 

Wójt- nie przypomina sobie, aby była taka informacja. 

Przewodniczący Rady – te informacje są ogłaszane tylko na stronach internetowych zna firmy które się tym 

zajmują. Trzeba sporo czasu poświęcić, aby odnaleźć terminy naboru wniosku które są bardzo krótkie. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany – budowana droga w jego wsi jest bardzo wąska, ludzie nie przestrzegają żadnego 

ograniczenia prędkości, szerokość drogi to 4 metry, a miejscami pobocze jest 10-15 cm. szerokie. W niektórych 

miejscach są drzewa ale mieszkańcy nie godzą się na ich usunięcie. Będzie to jedna z bardziej niebezpiecznych 

dróg. W sprawie szkoły w Szczytnikach Duchownych powiedział, że jest tam tragicznie ciasno. Budowa szkoły w 

Zdziechowie nie rozwiążę problemu, ponieważ plany budowy nowych domów są na terenie wokół szkoły w 

Szczytnikach. Następnym problemem w sprawie dróg będzie droga Arkuszewo-Lubochnia ponieważ firma która 

wygrała budowę drogi jest ze Żnina i aby wywieźć stary materiał i przywieźć nowy to musi dojechać do 

obwodnicy. Dlatego samochody jeżdżą przez most w Wierzbiczanach, ponieważ nie ma innej drogi.  

Wójt – w sprawie chodnika to modernizowana droga w Wierzbiczanach nie mogła być szersza ponieważ na wielu 

odcinkach jest pas drogowy taki  szeroki jak jest budowana droga. Tam gdzie okaże się, że można będzie zrobić 

szersze pobocze po ukończeniu drogi to, aby poprawić bezpieczeństwo gmina postara się to uzupełnić. 

Przewodniczący Rady – dzisiejsza sesja i sprawozdania pokazują jaki ogrom spraw jest do załatwienia. Pieniędzy 

na pewno na wszystko nie wystarczy i nie zrobi się wszystkiego jednocześnie. 



 7 

Mieszkaniec wsi Osiniec – zaapelował, aby poprawić stan dróg na Osińcu.  

Przewodniczący Rady poinformował Radę o pismach od: 

-biura poselskiego dr.Jarosława Suchejko z Kukiz 15 

- Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w sprawie stopy cukrzycowej, 

- OSP Modliszewo do Przewodniczącego Rady i do Wójta, o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 

2018rok na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.  

Przewodniczący Rady – jeśli wójt z panią  skarbnik znajdzie środki na to wówczas można podjąć uchwałę. Nie 

wiem, czy są obecnie takie możliwości było wiele zmian w budżecie. 

Prezes OSP Modliszewo pan Mieczysław Pękała przedstawił sytuację związaną z zakupem samochodu dla tej 

jednostki. 

Wójt -  przyjęliśmy zasadę, że dofinansujemy 50% wartości samochodu. Przyjęto kwotę 400 tys.zł. ponieważ do tej 

pory te samochody kosztowały 700-800 tys.zł. Obecnie trudno powiedzieć, czy gmina wygospodaruje 200 tys.zł. 

lub więcej ponieważ każda złotówka jest już zarezerwowana i dopiero po analizie można podjąć decyzję. 

Radna Pani Agata Górna- bezpieczeństwo przede wszystkim, na straże gmina przeznacza środki. Co ma powiedzieć 

mieszkańcom, którzy nie mogą dojechać do pracy bo grzęzną w błocie, że drogi nie będą budowane bo będzie 

kupiony kolejny wóz strażacki. Granice cierpliwości mieszkańców są już minimalne. Wszystko trzeba wyważyć, 

samochód dla OSP jest potrzebny ale drogi są też potrzebne. 

Radny Wojciech Wilkosz – jeśli było by dofinansowanie z firmy ubezpieczeniowej jeśli by te pieniądze wpłynęły to 

nie były by wykorzystane. Raz w roku są przydziały samochodów strażackich więc trzeba to wykorzystać. 

Radna Pani Agata Górna – dlatego nie byłam zwolennikiem dofinansowania do budowy drogi na os. Żurawia w 

Wierzbiczanach były by jakieś pieniądze. 

Przewodniczący Rady – uchwałę trzeba podjęć zgodnie z przepisami i jeśli pieniądze będą wygospodarowane 

,trzeba nad tym najpierw popracować. 

Radny Marian Kaźmierczak – mówiliśmy o dofinansowaniu w kwocie 400 tys.zł. była mowa o dofinansowaniu 

50% więc co się stało, że jest mowa o dofinansowaniu w wysokości 2/3. 

Przewodniczący Rady – rada uzgodniła, że będzie dofinansowanie na pierwszy samochód dla OSP. 

Wójt – cena samochodów się zwiększyła.  

Wójt – nie wiem, czy potrzebny jest ten najcięższy samochód o jaki występowali strażacy z Modliszewa. Ten 

samochód nie wjedzie do strażnicy ponieważ budynek jest za niski. Ponadto składane są deklaracje  już 2 lub trzeci 

rok a samochodu nie ma. Składając deklarację nie oznacza, że samochód będzie nasz tylko wtedy są rozpatrywane 

inne uwarunkowania.  

Prezes OSP w Modliszewie – aby ruszył cały proces to musi być zapewnienie środków z gminy. Ciężki samochód 

pomieści się w strażnicy.  

Przewodniczący Rady – najpierw musi wójt i pani skarbnik przeanalizować budżet. 

Radny Wojciech Wilkosz poprosił wójta i skarbnik gdyby była możliwość rozpatrzenia sprawy ponieważ nie 

zawsze  jest przydział tych samochodów.  

Przewodniczący Rady – kwota 630 tys. wymieniona w piśmie skąd się wzięła. 

Prezes OSP Modliszewo – to jest łączna kwota ponieważ Komenda daje 350 tys. na ciężki samochód który kosztuje 

980 tys.zł. bez wyposażenia. 

Przewodniczący Rady – na ten moment dyskusje na ten temat zamykamy. Jeśli gmina zakupi samochód bez 

wyposażenia to będzie on nieprzydatny. Jeśli będzie możliwość i potrzeba to mogę zwołać sesję nadzwyczajną do 

końca tygodnia.  

Sołtys z Napoleonowa  Pani Kamila Butrymowicz -  zależy jej na tym samochodzie ponieważ wie że sprzęt 

strażaków jest stary. Faktycznie była mowa o dwóch samochodach potem się okazało, że 400 tys. Wójt obiecał, że 

jakieś pieniądze się znajdą Pani sołtys zapytała, gdzie przeznaczono nie wykorzystane fundusze sołeckie?  

Przewodniczący Rady – też bym chciał, aby ten samochód był, ale nie można poddać głosowaniu czegoś, czego nie 

ma. 

 Radny powiatu gnieźnieńskiego Pan  Rafał Skweres  - w imieniu Powiatu Gnieźnieńskiego serdecznie podziękował 

wójtowi i radnym za podjęcie dwóch uchwał jednogłośnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej  na zadania 
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inwestycyjne i remontowe. Ma nadzieję, że ta współpraca dalej będzie trwała, te inwestycje poprawią 

bezpieczeństwo mieszkańcom gminy i powiatu. 

Zarząd Powiatu też udziela dofinansowań do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 

Radny Wojciech Wilkosz – gminne straże pożarne jeżdżą na akcje również do miasta ale miasto nie płaci pieniędzy 

gminie za wyjazdy OSP. 

Ad.16 

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

Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie. 

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -16.00 
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  

Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę na sesji w dniu 23 kwietnia 2018r. 


