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Protokół Nr LVI /2018 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 16 listopada 2018r. 

Koniec VII kadencji – 2014 - 2018. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia LVI 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, sołtysów 

gminy Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę, dzielnicowych gminy Gniezno, dyrektora GCUS p. 

Jarosława  Wietrzyńskiego oraz wszystkie osoby, które przybyły na sesję,   

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy radni. 

 

Ad.2 

   Porządek obrad: 

 
1/. Otwarcie LVI sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/.  Przyjęcie protokołu z  obrad  LV sesji nadzwyczajnej.  

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 WPF Gminy Gniezno 

c /.uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w 

obrębie Braciszewo, gmina Gniezno 

d/.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Osiniec dz.nr. 125/28    

e/.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Braciszewo dz.nr.ewid.19/7 

f/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo 

g/. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

h/ wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość  

i/.wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym 

dzierżawcą na tą samą nieruchomość 

          9/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

         10/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

         11/. Wolne wnioski i informacje. 

         12/. Przedstawienie sprawozdania z zakończonego projektu pn.”Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-     

               Jankowo Dolne Gmina Gniezno zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim” 

         13/. Podsumowanie kończącej się kadencji Rady Gminy Gniezno w latach 2014-2018 

         14/. Zakończenie obrad LVI  sesji Rady Gminy. 
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 Ad.3 

  

Brak wniosków do porządku obrad. 

 

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 LV sesji Rady jednogłośnie, bez uwag. 

 

Ad.6 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.  

 

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Osiniec 

al. Dziewiąta i Dziesiąta, droga osiedlowa w Lulkowie oraz trzy zadania we wsi Wełnica.  

Na ukończeniu są jeszcze przebudowy dróg w Goślinowie ul. Zakrzewskiego i Pomina oraz 

Skiereszewie os. Bajkowe. 

Zakończono również roboty instalacyjne związane z budową sieci wodociągowej w Goślinowie 

os. Diamentowe. 

Zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego w miejscowościach Dalki, 

Dębówiec, Goślinowo, Jankowo Dolne, Modliszewo, Mnichowo oraz Wierzbiczany. 

Obecnie trwają prace związane z budową dwóch kolejnych obiektów w Zdziechowie tj. budynku 

Szkoły podstawowej oraz budynku głównego. 

W trakcie prowadzone są prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych 

dróg gminnych oraz równane są drogi gruntowe. 
 Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

  

Ad.7 

  

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach między sesjami. 

W dniu 13 listopada br. obradowała komisja budżetowo-gospodarcza która omawiała projekt uchwały na 

dzisiejszą sesję które uzasadniała pani Sekretarz. Opinia o projektach była pozytywna.   

Komisja oświaty obradowała w dniu 14 listopada br. omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję, które 

uzasadniała również pani Sekretarz, pan Marek Józefów i pan Sławomir Gabryszak. 

Opinia komisji o projektach pozytywna.  

Do Przewodniczącego Rady wpłynęła w dniu 31.10 2018r. od Wójta Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy Gniezno w roku szkolnym 2017/2018 która jest do wglądu w biurze Rady. 

W dniu 15 listopada do biura Rady Gminy wpłynął projekt budżetu na 2019rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

Pytań do informacji nie było.  

 

Ad.8 W tym punkcie Rada podejmowała kolejno uchwały. 

 

 - uchwała Nr LIV/ 382  /2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. 
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Skarbnik p. Barbara Kanoniczak uzasadniła uchwałę.   

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LVI/383/2018 w sprawie zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia WPF 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LVI/384/2018 w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki o nr ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LVI/385/2018 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Osiniec dz.nr. 125/28  

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr LVI/386/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Braciszewo dz.nr.ewid.19/7 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LVI/387/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LVI/388/2018 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

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

uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LVI/ 389/2018 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LVI/390/2018r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.9 i Ad.10 

  

Radna pani Maria Brykczyńska zapytała kiedy będzie podjęta  uchwała w sprawie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi? 

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk poinformowała, że projekt tej uchwały będzie w porządku obrad po 

pierwszej sesji nowej kadencji ponieważ komisje miały zastrzeżenia. 
 

Ad.11 

  

Brak wniosków i informacji. 

 

Ad.12 

Przedstawiciel firmy Novarro z Konina przedstawił sprawozdanie z zakończonego projektu pn.”Budowa 

ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie 

gnieźnieńskim”. Poinformował, że uczestniczył w projektowaniu ścieżki. 

Przewodniczący Rady powiedział, że cieszy się że na terenie gminy Gniezno powstał odcinek drogi 

rowerowo-pieszej. Nadrzędną sprawą jest bezpieczeństwo które jest bardzo ważne. Brakuje chodników, 

ścieżek rowerowych.  

Radny pan  Marian Kaźmierczak podziękował, że dzieci mogą spokojnie i bezpiecznie jechać do szkoły i 

wrócić nową ścieżką. Dzieci mają zabezpieczone przez dyrekcję miejsce na boisku szkolnym ,aby 

pozostawić rowery.  

Radna pani Maria Brykczyńska zauważyła, że bez planu gospodarki niskoemisyjnej inwestycja ścieżki 

rowerowej nie mogła być realizowana. 
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Radna dalej nie wie, dlaczego projektant zaplanował w ścieżce rowerowej kostkę brukową zamiast 

asfaltu. Są nowe technologie, gdzie droga asfaltowa jest tańsza i można ją szybciej wykonać. 

Ad.13 

Przewodniczący Rady przedstawił podsumowanie z kończącej się kadencji 2014-2018.  

Odbyło się łącznie 56 sesji, w tym nadzwyczajnych było 18, podjęto 390 uchwał. 

Podczas tej kadencji komisja budżetowo-gospodarcza miała 40 posiedzeń, komisja oświaty 52 i komisja 

rewizyjna 68 posiedzeń.. 

Przewodniczący Rady podziękował panią i panom radnym  za pracę w tej kadencji,  sołtysom, wójtowi 

pracownikom urzędu i wszystkim instytucjom które współpracowały. Jest jeszcze wiele do zrobienia 

ponieważ zmieniają się wymagania  i potrzeby. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę. 

Przewodniczący Rady poprosił Wójta aby razem wręczyć pamiątkowe statuetki – podziękowania za pracę 

w kadencji radnym i sołtysom gminy Gniezno. 

Wójt podziękował wszystkim za długoletnią współpracę która była owocna. Wszyscy widzimy jaka 

gmina była 16 lat wstecz i jaka jest teraz. W 2002 roku, gdy zostałem wójtem było 5.500 tys. 

mieszkańców, 

a obecnie jest 12.500 tys. mieszkańców. Z uwagi na duże zurbanizowanie gminy są duże potrzeby i 

staraliśmy się na ile to możliwe zadość uczynić potrzebom. Radni wiedzą że od razu wszystkiego spełnić 

się nie da. Trzeba spokoju i czasu,  oraz pozyskiwać zewnętrzne środki, co było robione. Myślę, że ten 

czas w którym pełniłem  tą funkcję wraz z panią sekretarz, panią skarbnik i pracownikami nie był 

stracony. Radni którzy dzisiaj kończą kadencję i działalność w radzie mogą odejść z podniesioną głową i 

cieszyć się tym, co zostało zrobione. Wójt podziękował również Policji za współpracę.    

Sekretarz pani Anna Pacholczyk podziękowała za współpracę tym radnym z którymi nie będziemy się 

spotykać która układała się bardzo dobrze. Wszystkich państwa wspominać będziemy bardzo miło 

podziękowania również w imieniu pracowników urzędu.   

Wicestarosta Jerzy Berlik – podziękował Wójtowi, Radzie gminy za współpracę, która w samorządach 

powinna istnieć na różnych szczeblach. Z sukcesów pozytywnych, które powstały w ostatnich 4 latach 

trzeba wymienić inwestycje drogowe które zostały wykonane, wszystkie sprawy z zakresu ochrony 

środowiska w zakresie utylizacji azbestu, ścieżka rowerowa. 

Podsumowanie wszystkich lat które Wójt spędził pracując na rzecz gminy Gniezno kończy pewną epokę 

w gminie która była przez te wszystkie lata. Gmina zaczęła się zmieniać pod względem struktury, gdzie 

gmina wiejska stała się gminą miejsko-wiejską, zmieniła się struktura społeczna. Dla radnych, którzy 

mają kolejny mandat życzę tego, aby gmina Gniezno była gminą która się rozwija po to, aby 

mieszkańcom żyło się coraz lepiej oraz, aby zachęcać nowych mieszkańców, aby tutaj przebywali.   

Radny Paweł Jesiołowski – minęło 20 lat jak sprawuje mandat radnego, podziękował wszystkim radnym 

którzy razem współpracowali, szczególnie wójtowi, pani sekretarz, pani skarbnik oraz komisji rewizyjnej 

szczególnie pani Agacie Górnej. Nowym radnym życzę powodzenia.     

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LVI sesję Rady Gminy 

Gniezno. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za współpracę a nowej Radzie życzę owocnych obrad i 

sprawnego działanie, wszystkiego dobrego.  

 

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 -14.50 
  

Protokolant             

Mirosława Szyda                

 

  

  


