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      Protokół Nr VIII / 15  z  Sesji Rady  Gminy Gniezno z dnia  25 maja  2015 r. 

 

 

Ad.1 

Godzina  rozpoczęcia  obrad 9.30 

 

Otwarcia VIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Łykowski który powitał 

wszystkich zebranych na sali obrad Panie i Panów Radnych, Pana Wójt Gminy Gniezno Włodzimierza 

Lemana, Panią Skarbnik Gminy Gabrielę Cempel, dyrektora ZEAS-u Pana Jarosława Wietrzyńskiego, 

kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę, dyrektorów szkół gminnych, przedstawicielkę lokalnych 

mediów. 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na posiedzeniu radny Piotr 

Sobański. 

 
Ad.4 

Po otwarciu Rada udała się w teren na objazd inwestycji gminnych. 

1/. Lulkowo - budowa Zakładu  Zagospodarowania Odpadów, 

2/. Goślinowo - budowa świetlicy wiejskiej, 

3/. Szczytniki Duchowne - budowa Przedszkola. 

 

Po powrocie z objazdu Przewodniczący powitał  przybyłych gości i przedstawił porządek obrad. 

 

1.   Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Gniezno. 

2.   Przedstawienie porządku obrad. 

3.   Wnioski radnych do porządku obrad. 

4.   Wyjazd w teren gminy -  Lulkowo, Goślinowo, Szczytniki Duchowne 

5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6.   Przyjęcie protokołu z  VII  sesji Rady 

7.   Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

8.   Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady między sesjami. 

9.   Dyskusja.    

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ zmiany budżetu na 2015 rok, 

b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 

c/.wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym  lata 2015-

2019  

d/.zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w  Łabiszynku 

jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

e/.zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

f/.zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego 

„WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul.Słoneczna 19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego. 
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g/. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jankowo Dolne w sprawie podziału tego 

Sołectwa na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Jankowo Dolne i sołectwo Jankówko oraz konsultacji w 

sprawie nadania nazw powstałym sołectwom odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów.   

11.  Interpelacje i zapytania radnych. 

12.  Odpowiedzi na zapytania radnych. 

13.  Wolne wnioski i informacje. 

14.  Zakończenie  obrad  VIII sesji Rady Gminy.     

 

Ad.3 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek P.Witolda Śliwińskiego w sprawie dofinansowania do 

remontu domu po pożarze w Jankowie Dolnym. Gmina zaoferowała pomoc finansową, co jest ujęte w 

uchwale o zmianach w budżecie na obecnej sesji.  

Kolejny wniosek wpłynął od radnego Mariana Kaźmierczaka w sprawie sesji absolutoryjnej 

zaplanowanej na 22 czerwca br.na godz.15.00, aby odbyła się o wcześniejszej godzinie lub w innym 

terminie. 

Propozycja Przewodniczącego Rady była taka aby sesja odbyła się 15 czerwca br. aby radni zastanowili 

się i ustalili termin. 

  Rada była jednogłośnie za porządkiem obrad poszerzonym o powyższe punkty. 

 

  Przewodniczący rady poinformował, że na podstawie listy obecności na sesji obecnych jest 14 radnych,  

stwierdził, że wobec tego podjęte uchwały będą  prawomocne. 

         

Ad. 5 

 

Radni podali dwóch kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską i Mariana 

Kaźmierczaka. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji rada głosowała jednogłośnie. 

 

Ad.6 

 Rada przyjęła bez uwag protokół z VII sesji rady jednogłośnie bez czytania. 

  

Ad.7 

 

        Prowadzone są roboty związane z budową sieci wodociągowych we wsiach Osiniec, Szczytniki 

Duchowne, Strzyżewo Smykowe, Wełnica oraz dwa zadania w Jankowie Dolnym. 

Do końca maja zakończona zostanie budowa świetlicy we wsi Goślinowo. 

Zakończone zostały prace związane z budową chodników we wsi Pyszczynek oraz  Goślinowo – 

Łabiszynek. 

Została podpisana Umowa na przebudowę odcinka drogi w m. Jankowo Dolne w kierunku wsi Kalina. 

Podpisano również Umowę na wykonanie utwardzenia poboczy na drodze Szczytniki Duchowne – 

Kędzierzyn. 

Wyremontowane zostały przepusty drogowe w m. Goślinowo, Krzyszczewo oraz Modliszewo. 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę części dróg na Os. Skalnym 

w m. Dalki oraz chodnika wzdłuż Alei Jedenastej we wsi Osiniec. 

Trwają prace związane z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 

Intensywnie trwają prace budowlane przy budowie Przedszkola w Szczytnikach Duchownych. Planowane 

zakończenie robót to 31 lipca br. 

  

 Ad.8 

W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady. 
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Komisja Rewizyjna spotkała się w dniach 15.04.2015, 20.04.2015 oraz 8 maja br.głównym tematem tych 

posiedzeń było szczegółowe omówienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok 

2014, r. Komisja rozpatrzyła sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2014.,zapoznała się z 

informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.   

Komisja wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2014r. 

Kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej było w dniu 19 maja br. omówiono szczegółowo projekty uchwał 

na dzisiejszą sesję. W posiedzeniu oprócz wszystkich członków komisji uczestniczyła Pani skarbnik która 

uzasadniała uchwały dotyczące budżetu. 

Wspólne  posiedzenie wszystkich komisji odbyło się w dniu 22 kwietnia br.na które zaproszono Prezesa 

Zarządu PKS-u Pana Krzysztofa Gnatowskiego który przedstawił sytuację firmy i zmiany jakie nastąpią od 

stycznia 2017r.w związku z wejściem w życie nowej ustawy o transporcie zbiorowym.  

 

Komisja Oświaty Rady Gminy obradowała w dniu 22 kwietnia br.wraz z zaproszonymi dyrektorami szkół 

gminnych. Tematem obrad była informacja dyrektorów szkół o przygotowaniu organizacyjnym do nowego 

roku szkolnego. Obecni na posiedzeniu byli Pani Sekretarz, Przewodniczący Rady, dyr.ZEAS-u Jarosław 

Wietrzyński. 

Kolejne posiedzenie tej komisji odbyło się w dniu 20 maja br. na którym szczegółowo omówiono projekty 

uchwał na sesję, które uzasadniali Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. 

Opinia komisji o projektach była pozytywna. 

W dniu 19 maja br.odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej tematem obrad były projekty 

uchwał na obecną sesję, które uzasadniali Pani Sekretarz,Pani Skarbnik oraz pracownik Marek Szulczewski. 

Omówiono również sprawy bieżące. 

W dniu 13 kwietnia br. od godz.15.00 - 16.15 był dyżur Przewodniczącego Rady w biurze rady na który 

zgłosiła się mieszkanka  wsi Osiniec w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Kolejny dyżur Przewodniczącego był w dniu 18 maja br. w biurze rady w godzinach 15.00-14.15   
 

Ad.9  

 Radny Marian Kaźmierczak zapytał o nakładkę w kierunku wsi Kalina jaka będzie długość odcinka. 

Wójt - ok.300 m. do os.Leśnego. 

Dalej radny spytał o chodnik w Jankówku. 

Wójt - jest kontynuacja do głównej drogi. 

 

Ad.10 

- uchwała Nr VIII/ 45 /2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015.- omówiła szczegółowo Pani Skarbnk. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zapytał Wójta o szczegółowe wyjaśnienie na co zostaną 

przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 200 tys.zł. - przedszkole w Szczytnikach Duchownych. Dalej poruszył 

sprawę ogrodzenia boiska w Szczytnikach Duchownych i kwoty na to przeznaczonej w wysokości 400 tys.zł. 

Radny  zapytał Panią Skarbnik skąd one zostały  przeniesione?. 

Pani skarbnik - są to pieniądze z wolnych środków. 

Wójt - jeśli chodzi o 200 tys.na przedszkole to budynek musi być oddany w pełni gotowy na dzień 1 września br., do 

końca lipca firma ma wykonać zadanie. Pewne prace nie były objęte przetargiem. Jeśli środki nie zostaną 

wykorzystane to zostaną w budżecie.  

Radny Marian Kaźmierczak zapytał w jakim zakresie będzie wymiana nawierzchni na boisku w Szczytnikach 

Duchownych. 
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Pracownik Marek Szulczewski - będzie wymiana części asfaltowej, która nie nadaje się do użytku. Na boisku będzie 

możliwość gry w koszykówkę,  w  siatkówkę i w piłkę nożną. Będzie odtworzona istniejąca płyta. 

Głosowanie uchwały: podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr VIII/ 44 /2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr VIII/ 46 /2015 w sprawie  wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Gniezno obejmującym  lata 2015-2019 

Wójt - podjęcie uchwały jest wymogiem ustawowym minął okres 5-ciu lat i należy na następne 5 lat taką uchwałę 

podjąć. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr VIII/47/2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 

Spółdzielni Mieszkaniowej w  Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: 13 głosów za, 1 przeciw. 

- uchwała Nr VIII/ 48/2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, przeciw 1, wstrzymał się 1. 

- uchwała Nr VIII/49/2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 

Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul.Słoneczna 19 jako 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Radny Wojciech Wilkosz - dotyczy hydrofornii w Modliszewku - zwrócił uwagę na brak agregatu 

prądowego, brak wody, prąd jest wyłączany, woda nie nadaje się do spożycia. 

Sołtys Krzyszczewa Pan Andrzej Szałek poruszył sprawę bardzo słabego ciśnienia wody.  

Wójt - sprawa hydroforni w Modliszewku tam już nie ma sensu robić większej inwestycji ponieważ woda 

jest dopuszczana do użytku warunkowo.Ustalono,że jeśli będą możliwości finansowe to będą podłączone 

wszystkie wsie do wodociągu miejskiego. Wodociągi muszą wykonać analizę kosztów i możliwości i 

dopiero wtedy będzie wiadomo jakie będą warunki i koszty podłączenia hydrofornii i tych wsi które są 

zasilane z Modliszewka. 

Radna Edyta Żuchowska zapytała, czy taka sytuacja mogła by być w przypadku Łabiszynka. 

Wójt - jeżeli mieszkańcy Łabiszynka wystosują pismo do urzędu gminy wówczas jest podstawa aby zwrócić 

się do wodociągów ze sprawą. 

Więcej pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: za 12, przeciw 1 ,wstrzymujący 1 głos. 

- uchwała Nr VIII/50/2015r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jankowo 

Dolne w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Jankowo Dolne i sołectwo 

Jankówko oraz konsultacji w sprawie nadania nazw powstałym sołectwom odrębnych statutów sołectw i 

treści tych statutów.   

 Przewodniczący Rady - podjęcie tej uchwały jest zadośćuczynieniem dla mieszkańców. Należy wszcząć 

pewne procedury, ale aby je rozpocząć należy podjąć uchwałę. 

Pytań brak. 
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Głosowanie uchwały: za 13 głosów, wstrzymujące 1. 

 

Przewodniczący Rady w sprawie sesji absolutoryjnej zaproponował, aby odbyła się 22 czerwca br.o godz 

13.00 albo 23 czerwca br.godz.15.00. 

Rada przegłosowała pierwszą propozycję czyli 22 czerwca br.godz.13.00. 

 

Przewodniczący Rady  w sprawie wizyty w Lulkowie powiedział, że jest wybudowana bardzo duża 

sortownia śmieci inwestycja kosztowała 82 mln.zł. Aktualnie jest rozruch i trwają testy. Będzie można 

przerobić w ciągu 1 godziny 20 ton śmieci. Natomiast w ciągu jednej zmiany można będzie przerobić 130 

ton, docelowo ma to funkcjonować na dwóch zmianach.Będą sortowane śmieci z 14 gmin. Na odzyskane 

materiały takie jak np.szkło,butelki pet jest zapotrzebowanie i będą sprzedawane.   

W ocenie Przewodniczącego inwestycja jest trafna.     

 

Ad.11 i ad.12 

 

Radny Wojciech Wilkosz - zgłosił problem we wsi Modliszewo jest odcinek przy drodze S5 

prawdopodobnie nie będzie wykonana sieć gazowa ponieważ Dyrekcja Dróg Krajowych  nie wyraziła 

zgody. Mieszkańcy zostali powiadomieni za późno o sprawie i obawiają się, że nie będą mieli gazu.  

 

Wójt - gazu nie będą miały tylko 4 gospodarstwa w Modliszewie, które znajdują się po prawej stronie jadąc 

w stronę Bydgoszczy z racji tego, że Generalna Dyrekcja nie wyraziła zgody na umieszczenie rur w pasie 

drogowym.   

 

Marek Szulczewski - w pasie drogi nie ma fizycznej możliwości umieszczenia sieci ponieważ pod asfaltem 

nie można jej montować, a za asfaltem jest rów i rosną drzewa. Przepisy są takie, że od drzew rura musi 

przebiegać w odległości 2 metry i wtedy są już grunty prywatne. Można rozmawiać z właścicielami 

gruntów prywatnych, ale gazownia  może nie wydać warunków ponieważ może być problem z późniejszą 

obsługą eksploatacyjną.    

 

Wójt - były odwołania do ministerstwa nikt nie wyraził zgody na to, aby w pasie drogowym pod asfaltem 

była nitka z gazem. W przyszłym roku będzie jeszcze ciąg dalszy gazyfikacji  i tereny które nie zostały 

objęte  dokumentacją  będą uzupełniane. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - szkoda, że nie ma na sesji projektanta odpowiedział by 

na wszystkie pytania w sprawie sieci gazowej. Był zaproszony na sesję w poprzedniej kadencji i 

informował, że jest  problem tylko z wsią Obórka a teraz okazuje się że jest problem z wsią Modliszewo. 

Radny Ciesielski poprosił, aby zaprosić projektanta na następną sesję, aby wyjaśnił sytuację. 

Marek Szulczewski poinformował, że odbiór odcinka we wsiach Modliszewo, Modliszewko opóźni się o 

ok.3 tygodnie, z uwagi na to,że PKP dopiero teraz wyraziło zgodę na przejście pod torami. Będą odbiory 

pasów drogowych. 

Radna Maria Brykczyńska - złożyła interpelacje w sprawie oświetlenia we wsi Kalina, druga interpelacja 

dotyczy drogi z Wierzbiczan do Szczytnik Duchownych która jest w bardzo złym stanie. 

Trzecia interpelacja  dotyczy stanu drogi na Kujawki  po wykonaniu sieci gazowej. 

Marek Szulczewski - wszystkie pasy drogowe po budowie sieci gazowej będą naprawiane do poprzedniego 

stanu. Sprawa  oświetlenia w Lubochni przy placu zabaw -  jest wykonywana dokumentacja. 
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Wójt -jeśli chodzi o drogęWierzbiczany - Szczytniki Duchowne na dzień dzisiejszy gmina stara się 

naprawić pobocze, ale nie jest ta droga ujęta w planie. 

Sołtys wsi Wierzbiczany - ta droga jest chyba w najgorszym stanie w gminie.Jeżdżą  tam TIR-y o tonażu 50 

ton i niszczą tą drogę. 

Radny Łukasz Ciesielski - najgorszą drogą w gminie to droga Zdziecchowa - Krzyszczewo. 

Wójt - z tą drogą jest problem jest bardzo uczęszczana  tam był położony asfalt na szlakę. Trzeba by drogę  

zrobić od początku.  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał jakie korzyści ma gmina podatek od Zakładu Zagospodarowania 

Odpadami poprosił o odpowiedź na kolejnej sesji. 

Wójt - obiekty nie zostały oddane jeszcze do użytku, nastąpi to 3 czerwca br. będą mogły być obciążane 

podatkiem dopiero po  odbiorze. 

Radny Marian Kaźmierczak - zapytał, czy można projektować szersze pobocza dróg. Słyszał,że gmina w 

tym roku będzie porządkować burty przy drogach, które będą pozwalały na to, aby woda z dróg 

odpływała. Część poboczy jest bardzo wąska. 

Wójt- burty będą sukcesywnie likwidowane, ale nie wszędzie  przy budowie nowych dróg można  zrobić 

szerokie pobocza z racji już istniejącego pasa drogowego.  

 

Ad.13  

Sołtys wsi Dalki Pan Ryszard Majewski poruszył problem od 2002 roku tj.przepływu wody od drogi S-5. 

przez wieś Dalki. To nie jest konflikt sąsiedzki.W tym roku odbyły się dwa spotkania ze starostą ostatnie 

spotkanie było w dniu 16 kwietnia br. w którym uczestniczyli mieszkańcy, starosta, wicestarosta, część 

radnych oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Sołtys poprosił o zrozumienie problemu dla 

następnych pokoleń.Dalej sołtys poprosił, aby gmina, radni, przewodniczący rady, współpracownicy 

wójta sprawę potraktowali  poważnie.    

Przewodniczący Rady powiedział, że o spotkaniu dowiedział się teraz  więc trudno się do tego 

ustosunkować. 

Poprosił  na przyszłość o informację do biura rady. 

Wójt - temat jest od 15 lat, to co należało do urzędu gminy zostało zrobione. 

Sołtys wsi Wierzbiczany Pan Marek Słomczewski - sprawa budowy Zakładu Gospodarowania Odpadami w 

Lulkowie od początku był przeciwny tej inwestycji budowy sortowni na tym terenie. Uważa, że jest to  

nieprzemyślany pomysł z uwagi na to,że wszystko najgorsze zostanie na tym terenie, zagraża to 

najpiękniejszemu jezioru Wierzbiczańskiemu. Jezioro Jankowo już w upalne lata jest wyłączane z 

korzystania z uwagi na bakterie. Cale pojezierze gminy Gniezno jest zagrożone. Wysypisk nie buduje się 

na terenach, gdzie jest piasek i jest przepuszczalność gruntu. Warstwa folii tego nie zabezpieczy. Grozi to 

zatruciem wód gruntowych. 

 

Przewodniczący Rady -  do społeczeństwa dotarła świadomość, że należy śmieci segregować musi być 

spalarnia czyli gdzieś takie inwestycje muszą być zrobione. Sortowanie odpadów spowoduje to, 

że pryzma śmieci z  których nie można nic odzyskać nie będzie rosła tak jak do chwili obecnej. Wszyscy 

chcą żyć w zdrowym i nie zatrutym środowisku.  

Sołtys wsi Szczytniki Duchowne zapytał z jakich gmin będą dostarczane śmieci do Lulkowa ponieważ 

obawia się, że kierowcy śmieciarek będą skracali sobie drogę z gminy Witkowo lub Niechanowo przez 

drogę Szczytniki Duchowne - Wierzbiczany. 
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Dalej sołtys poruszył sprawę drogi na Kujawki, gdzie była  budowana sieć gazowa  ciężarówki  ze żwirem o 

dużym tonażu tam jeździły a dopuszczalna ładowność to 12 ton. 

Marek  Szulczewski - gmina oznakowała odpowiednio te drogi. 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski - było uzgodnione z wójtem, że geodeta wymierzy dokładnie 

tą drogę. 

Radna Maria Brykczyńska poinformowała, że złożyła pismo na Policję i do Inspekcji Ruchu Drogowego w 

sprawie ograniczenia prędkości na drodze z Kujawek do Lubochnii. Radna jest po rozmowach z gminą, 

aby pod znakiem, gdzie zaczyna się teren gminy przed Kujawkami, była tabliczka - zakaz wjazdu  

samochodów ciężarowych.  

Dalej Radna Brykczyńska poinformowała, że od października 2015r.rozpocznie się projekt „Ochrona 

czynna owadów zapylających” na kwotę 15 tys.zł. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast od września będzie uruchomiony projekt z udziałem 

Jankowa Dolnego i Szczytnik Duchownych na kwotę 40 tyz.zł. dofinansowanie z programu „Równać 

szanse”. 

 Radna Agata Górna podziękowała w imieniu wszystkich mieszkańców Osińca za wsparcie i pomoc w 

konkursie „Podwórko Nivea”, Wójtowi za pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie budowy placu 

zabaw. 

 

  Ad.14     

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VIII sesję Rady Gminy Gniezno. 

Sesja trwała od godziny  13.35 

  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

  

Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag na sesji w dniu 22 czerwca 2015r.Wszyscy radni obecni na 

posiedzeniu.   


