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\Protokół Nr XXVII sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 27 sierpnia 2020r.,która odbyła 

się w sali obrad w Urzędzie Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 
Ad.1 

 

Otwarcia XXVII sesji Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki, który 

powitał uczestników : Panią Wójt Marię Suplicką, Z-cę Wójta Macieja Mądrego, Radnych Gminy Gniezno, 

pracowników urzędu Gminy ,wszystkie osoby obserwujące, sołtysów 

Przewodniczący Rady poinformował, że na chwilę obecną na sesji obecnych jest 14 radnych, nieobecna 

radna Iwona Modrzejewska.  

Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. 

  

 Ad.2 

Porządek obrad został radnym przedstawiony w ustawowym terminie i był dostępny w internecie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXVII sesji  Rady Gminy Gniezno.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.  

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.  

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresie mię-

dzy sesjami. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,  

b) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF gminy Gniezno  

c) zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie emisji 

obligacji Gminy Gniezno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

d) przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby, 

e) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie po-

przez zmianę siedziby, 

f) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

Gniezno, od dnia 1 września 2020roku 

g) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniezno na rok szkolny 2020/2021, 

h) utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu, 

i) zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego  rodzin wielodzietnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 

j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków ko-

munikacji elektronicznej 
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k).wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie 

przetargu ustnego nieograniczonego,  

l).wyrażenia zgody dla Wójta gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, 

m).nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

n).nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

o). nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany 

p).wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 

2020-2024, 

q).wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie prze-

targu ustnego nieograniczonego 

r).przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo 

s).przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-

mentu wsi Goślinowo 

t).przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne 

u).przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany 

w).miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braci-

szewo, dz.nr ewid.69, gmina Gniezno 

 8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady w 2019 roku. 

 9.   Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

 10. Wolne wnioski i informacje. 

 11. Zamknięcie obrad XXVII sesji  Rady Gminy. 

 

Ad.3 

  

Uwag do porządku obrad nie było. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXVI sesji Rady był umieszczony na stronie 

internetowej urzędu. Uwag nie wniesiono, wobec tego Przewodniczący Rady uznał, że protokół został 

przyjęty. 

 

Ad.5 

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał. 

 Za okres od czerwca do sierpień 2020r.  

Referat podatków i opłat lokalnych 

W referacie podatków i opłat lokalnych dokonuje się wymiaru, bieżących  księgowań, rozliczeń i uzgodnień 

oraz windykacji podatków i opłat na rzecz Gminy.  

Na bieżąco : 
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-zarejestrowano 38 decyzji ustalających opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 39 za umieszczenie urządzeń 

infrastruktury w pasie drogowym, a także 30 dotyczących opłaty adiacenckiej. 

-przeprowadzono ponad 230 postępowań podatkowych w sprawie zmiany wysokości podatku u 

dotychczasowych podatników lub  ustalenia zobowiązań u nowych. Postępowania te wynikają z deklaracji i 

informacji składanych przez podatników, z danych ewidencji gruntów lub z oględzin przeprowadzonych w 

terenie przez pracowników. Wynikiem tych postępowań jest wzrost wymiaru  podatku od nieruchomości o 

ponad 31.000 zł. 

-dokonano ok 100 zwrotów nadpłat. 

-zakończono postępowania wyjaśniające w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, w wyniku czego 

wydano 4 decyzje umarzające. 

- weryfikacja    deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- przyjmowane są wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, których termin 

składania upływa z końcem sierpnia. 

- wyrywkowo są prowadzone kontrole w PSZOK w Lulkowie, 

-przygotowano program dla dużych rodzin w zakresie korzystania z ulg w opłatach śmieciowych i w 

związku z tym przeprowadzono szeroką analizę danych  opłat za gospodarowanie odpadami. 

 

 Referat gospodarki i rozwoju  

1). 10.08.2020 r.  miało miejsce przekazanie placu budowy pod inwestycję związaną z budową oświetlenia 

ulicznego: 

- Mnichowo   

- Strzyżewo Kościelne   

- Szczytniki Duchowne oraz Wierzbiczany 

- Wola Skorzęcka .  

2). 18.08.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie dokonał odbioru budynku 

głównego w kompleksie szkolno-przedszkolnym w Zdziechowie. Odbiór bezusterkowy, decyzja już 

prawomocna. 

3). 07.07.2020 r. zostało zlecone wykonanie projektów budowlano technicznych na budowę sieci 

wodociągowych (13 szt) – kwota 49 200,00 zł (brutto) 

4). 17.07.2020 r. naprawa piłkochwytów na Orliku w Mnichowie – kwota 2 706,00 zł (brutto) 

5). 03.07.2020 zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie rewitalizacji boiska 

sportowego w Goślinowie – kwota 7380,00 zł (brutto) 

6).wykonano przeglądów placów zabaw na terenie gminy (16 szt) – kwota 4 800,00 zł (brutto) 

7). wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (malowanie ścian i sufitów, wykonanie 

wentylacji pomieszczeń, odgrzybianie ścian, montaż parapetów) – kwota 8300,00 zł (brutto) 

8). 19.08.2020 r. wykonanie instalacji zasilającej w budynku przedszkola w Pyszczynie – kwota 8610,00 zł 

(brutto) 

9). W dniu  17.07.2020  r. została podpisana umowa z  Karolem Wegnerem prowadzącym działalność 

gospodarczą - Pracownia Architektoniczna Karol Wegner, wybranym w drodze postępowania prowadzonego 

za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pn.:  opracowanie  Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 

zamierzania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj „Budowa przedszkola w Jankowie Dolnym”. 

Termin realizacji umowy: 80 dni od dnia podpisania umowy tj do dnia  5 października 2020 r. Wartość 

umowy: 24 477,00 zł (brutto) 

10). Przebudowa z rozbudową strażnicy we wsi Strzyżewo Smykowe przebiega zgodnie   z 

harmonogramem. 

11). Na bieżąco wykonywane remonty dróg i roboty drogowe. 

Zamówienia publiczne: 

Ogłoszone postępowania: 
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1. Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Strzyżewo Paczkowe i Szczytniki Duchowne,  

 

Termin otwarcia ofert 19 sierpnia 2020 r.  

Wartość oferty najkorzystniejszej: 128 316,50 zł (brutto).  

Termin realizacji 16 października 2020 r. 

Postępowanie znajduje się na etapie oceny ofert 

 

2. Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa: 

 

Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.  

Termin otwarcia ofert 24 sierpnia 2020 r. 

Wartość oferty najkorzystniejszej: 258 702,31 zł (brutto) 

Postępowanie znajduje się na etapie oceny ofert 

 

3. Przebudowa drogi w m. Lubochnia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 

 

Ogłoszenie ukazało się w dniu 19 sierpnia 2020 r.  

Otwarcie ofert 4 września 2020 r.  

 

4.  Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyszczewo – opracowanie dokumentacji projektowej: 

 

Ogłoszenie ukazało się w dniu 26 sierpnia 2020 r.  

Termin składania ofert upływa 11 września 2020 r.  

Podpisane umowy: 

1. Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku.    

 

- termin realizacji 16 października 2020 r.  

- wartość umowy 281 459,73 zł (brutto)  

  

2. Podpisana została umowa na Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287008P w m. 

Dębówiec.   

 

- termin realizacji do 31 sierpnia 2020 r.  

- wartość umowy 110 752,73 zł (brutto) 

  

3. Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Duchowne – 

Wierzbiczany, Mnichowo, Strzyżewo Kościelne i Wola Skorzęcka -  

  

- termin realizacji 30 września 2020 r. 

- wartość umowy 100 967,01 zł  (brutto)   

  

Planowanie przestrzenne: 

Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gniezno. 30 lipca 2020 r. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego przekazało wstępną koncepcję 

dokumentu. Po jego przeanalizowaniu odbyło się pierwsze spotkanie robocze celem  dalszego procedowania 

aktualizacji. Przewidujemy spotkanie przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego z radą gminy w m-

cu wrześniu br.  

Wszystkie zadania majątkowe realizowane zgodnie z planami budżetowymi. Przetargi są realizowane bez 

większych przeszkód, pojawiają się oszczędności poprzetargowe.  
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Sprawozdanie z realizacji zadań i obowiązków w referacie ds. ochrony środowiska, rolnictwa i spraw 

lokalnych.   

  

1.Zakończył się nabór wniosków w ramach programu „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE 

GMINY GNIEZNO". W trakcie trwania naboru złożone zostały 24  wnioski, podpisano 23 umowy z 

właścicielami nieruchomości.   

2.Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectw – utrzymanie porządku na  terenach „dzikich” 

plaż gminnych. 

3.Realizowane są odbiory wyrobów zawierających azbest. W dalszym ciągu trwa nabór wniosków w ramach 

programu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. 

4.Zakończono szacowanie strat w gospodarstwach, w których zniszczone zostały uprawy w wyniku 

gradobicia. Sporządzono 63 protokoły, które po zatwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego zostaną 

przekazane rolnikom. 

5.Powołane zostało Gminne Biuro Spisowe i rozpoczęto prace przygotowawcze w celu  

przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., który rozpocznie się 1 września 2020 r. i potrwa 

do dnia 30 listopada 2020 r. przez internet i telefonicznie. Fizyczna obecność inspektorów rozpocznie się 1 

października 2020r. 

Pani Wójt następnie przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy. 

Po przedstawieniu  informacji Pani Wójt odczytała pismo skierowane od Rodziców dzieci Zespołu Szkół w 

Jankowie Dolnym. Kolejno odpowiedziała na trzy pytania. 

Odpowiedź na pytanie pierwsze, które dotyczy nowego projektu budowy budynku przedszkolno-szkolnego 

w Jankowie Dolnym. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego, 

który jest niezbędny do ogłoszenia przetargu. Pod koniec sierpnia br. zostanie przedstawiona wersja robocza 

pracownikom merytorycznym urzędu. Po uwzględnieniu uwag i zgłoszonych poprawek dokument zostanie 

przedstawiony przez projektanta radzie gminy do akceptacji lub do zgłoszenia zmian. Właściwy projekt 

powstanie w trakcie realizacji samego zamówienia Zaprojektuj i wybuduj”. Jest to forma małego projektu, 

która będzie przedstawiała poszczególne rozwiązania. Właściwy projekt powstanie dopiero w trakcie 

samego zamówienia „zaprojektuj wybuduj” 

 

Przewodniczący Rady zapytał Panią Wójt, kiedy Rada Rodziców może się zapoznać z projektem? 

 

Pani Wójt -  mówimy o dokumencie, który nazywa się program  funkcjonalno-użytkowym w wersji roboczej 

będzie dostępny w przyszłym tygodniu, zapraszam już teraz osoby zainteresowane i radnego na spotkanie z 

projektantem, natomiast o terminie poinformuję.  

 

Na pytanie 2 Pani Wójt  odpowiedziała, że nie wyklucza, że będziemy zwiększać kwotę, ale zależy to od 

warunków, które zaistnieją. Obecny stan jest następujący, W WPF łącznie na dwa lata jest zabezpieczona 

kwota 4mln.160 tys. zł. Zamówienie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczy wybudowania obiektu w 

ramach posiadanych środków, czyli 4.mln.160. Wybudujemy przedszkole z 8 oddziałami z wyposażeniem i 

stołówką. 

 

Na pytanie 3 Pani Wójt odpowiedziała - po uzyskaniu programu funkcjonalno-użytkowego z końcem 

września natychmiast ogłaszamy przetarg i planujemy w październiku wyłonić wykonawcę.  

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – czy wpłynęły środki na ogłoszony przetarg na sprzedaż działek 

w Osińcu i Jankowie Dolnym. 

 

Pani Wójt – wpłynęły cztery lub pięć ale może pan zastępca odpowie. 

Z-ca Wójta – wpłynęło kilkanaście wadiów, sprawdzę. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania  przez Panią Wójt. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – kontynuując wypowiedź Pani Wójt nt. inwestycji w Jankowie Dolnym w dniu 

15.06.2020r.na spotkaniu pani wójt powiedziała, że nie będzie realizować projektu, który obowiązuje i który 

został przygotowany przez poprzedniego wójta. Projekt kosztował 54 tys. zł. Mieszkańcy chcą wiedzieć jaki 

jest merytoryczny powód tego, że pani wójt zrezygnowała z realizacji tego projektu. Zgodnie z informacją 

przekazaną przez panią wójt 24.700 zł. przeznaczamy na to, aby nie mieć gotowego projektu tylko pewne 

działania są podjęte. Mam sporą wątpliwość, czy ten obiekt uda się wybudować w kwocie pieniędzy podanej 

przez panią wójt. 

 

Pani Wójt – od początku roku toczyły się ustalenia, spotkania  i analizowaliśmy przygotowany projekt 

budowy przedszkola w Jankowie Dolnym. Dwukrotnie również pisemnie do Komisji Oświaty były 

przedstawiane informacje, że projekt który jest po aktualizacji kosztorysu opiewa na kwotę 7 mln.500 tys. 

brutto. W budżecie gminy było zabezpieczone 4 mln.160 tys. Wiele razy z pracownikami merytorycznymi i 

projektantami analizowaliśmy, aby ograniczyć koszty. Zmiany nie wygenerowały wystarczających 

oszczędności.   

Radykalne istotne cięcia wymagały by nowego projektu i pozwolenia na budowę.  

Mając świadomość, że mamy w budżecie kwotę nie wystarczającą na posiadany projekt. Informowaliśmy 

każdorazowo, że możemy podejść do wybudowania korzystając z innych sposobów. Jednym z tych 

sposobów jest metoda Zaprojektuj Wybuduj. Podejście w ten sposób do realizacji pozwoli wykorzystać 

kwotę zabezpieczoną w budżecie i realizację tego, co jest w pierwszym projekcie. Projekt, który chcemy 

zrealizować będzie taki sam: 8 sal, dla 200 dzieci, stołówkę, wyposażenie. Mamy świadomość, że uda nam 

się wybudować przedszkole w ramach posiadanych środków. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – w roku następnym po wyborach po wizytacji szkół padła propozycja 

wybudowania m.in. w systemie modułowym. Tylko na wiarę mogę przyjąć to co pani wójt powiedziała z 

powodu tego, że jako rada prosiliśmy trzykrotnie o spotkanie z panią projektant. Wyjaśnienie przedstawione 

przez panią wójt jest niewystarczające. Co stało na przeszkodzie, aby organ nie wystąpił o jakiekolwiek 

środki zewnętrzne pozwalające sfinalizować zadanie w tamtej formie i zaoszczędzić trzy lata. 

W opinii mieszkańców zmarnowaliśmy trzy lata na obietnice. Jak uda się wybudować za kwotę 4.mln.160 to 

będę zadowolony, że organ prowadzący wykonał to bez kosztowo. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – nawiązując do budowy przedszkola za kwotę 4 mln.160 tys.- szkołę buduje 

się na lata. Mam nadzieję, że nie będzie podobnie jak z EsTeBe, że za dwa lata będzie wymagany remont. 

 

Pani Wójt – rozumiem niepokój. Projekt który będziemy chcieli zrealizować będzie prostym budynkiem 

wybudowany metodą tradycyjną budowlaną. Projektant który przygotowuje dokumentację potwierdzał na 

spotkaniu, że zaprojektował przedszkole w takiej wielkości za kwotę 4 mln.160 takie przedszkole jest 

wybudowane w innej miejscowości.. 

 

Z-ca Wójta Macie Mądry poinformował,  że wpłynęło 30 wadiów na sprzedaż działek: w Jankowie 26 

wadiów, natomiast na działki w Osińcu wpłynęły 4 wadia.   

 

Pani Wójt – serdecznie zapraszam wszystkich radnych na dzień 31 sierpnia br. do Zdziechowy na 

uroczystość otwarcia pierwszego w Gminie Gniezno Żłobka. Uroczystość będzie  kameralna z zachowaniem 

wszelkich wymogów sanitarnych. 
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Radny Marian Kaźmierczak – jaki czas trwania przewiduje pani wójt na uroczystość ponieważ Komisja 

Oświaty w tym dniu ma zaplanowany objazd szkół i przedszkoli. 
 
Pani Wójt – uroczystość przewiduję na ok.1 godz. o 1.15 godz. 

 

Ad.6 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o pracy Rady między sesjami. 

1/.Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 2 lipca zgodnie z 

planem pracy odbyła wyjazdowe posiedzenie którego tematem było: 

- ocena czystości i bezpieczeństwa placów zabaw 

- potrzeby w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy dróg i oznakowania 

- dzikie wysypiska występujące na terenie sołectw i zaśmiecanie rowów przydrożnych 

2/. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej odbyła następujące posiedzenia: 

- w dniu 3 lipca br. posiedzenie było w budynku nowej Szkoły w Zdziechowie, 

- w dniu 6 lipca br. komisja przeprowadziła  zgodnie z planem pracy objazd świetlic wiejskich 

- w dniu 24 sierpnia br. posiedzenie na którym omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

3/. W dniu 14 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na którym omawiano 

skargę, która wpłynęła od mieszkańca gminy na Dyrektora Szkoły w Jankowie Dolnym w dniu 01 lipca 

2020r. Kolejne posiedzenie w tej sprawie odbyło się w dniu 25 sierpnia br. na które zaproszono stronę 

skarżącą oraz Dyrektora Szkoły.  

4/. W biurze Rady w dniu 16 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Gniezno 

Bliżej” p. Janem Dębcem, który wnioskował o przystąpienie do sporządzenia mpzp. dla terenu Dalek (przy 

torach kolejowych). Sprawę przedstawię właściwej komisji. Podczas spotkania pojawił się pomysł wizji 

lokalnej.  

5/. W dniu 21 sierpnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej      i Finansów oraz 

Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na które zaproszono wicestarostę p. Annę Jung. 

Omówiono temat rozwoju ruchu rowerowego na terenie gminy Gniezno i wykorzystanie środków 

zewnętrznych oraz współpracę z Powiatem Gnieźnieńskim. W dalszej części posiedzenia omówiono 

projekty uchwał na dzisiejszą sesję.  

    6/. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 25 sierpnia br. tematem       

         posiedzenia była  kontrola świetlic wiejskich będących własnością gminy Gniezno. 

7/. Do wiadomości Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo  od sołtysa wsi Jankowo        

    Dolne i Jankówka w dniu 26 sierpnia br. w sprawie zebrania wiejskiego, które    

    odbyło się w dniu 20 sierpnia br. w sprawie braków w dostarczaniu wody.     

8/.Do Biura Rady do wiadomości wpłynęło pismo od Radnego Pana Ryszarda Majewskiego, które 

skierował do Starosty Piotra Gruszczyńskiego w dniu 4 sierpnia 2020r. w sprawie wymiany rur 

wodociągowych zgodnie z ekspertyzą z października 2010r.  zleconą przez Starostwo Powiatowe w 

Gnieźnie.  

Uwag do przedstawionej informacji nie było. 

 



  

8 

 

Ad.7  Podjęcie uchwał 

  

  - uchwała Nr XXVII/178/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020rok. 

Pani Skarbnik  przedstawiła projekt uchwały po autopoprawce. 

  

Radna Maria Brykczyńska zapytała o wyjaśnienie autopoprawki skąd umiejszono środki i na jaki cel 

przeznaczono? 

Skarbnik – omówiła szczegółowo autopoprawkę. 

Maria Brykczyńska – w sprawie drogi w Mnichowie dokumentacja została wykonana w 2018r. czyli I etap 

za 900 tys. zł. zgadzam się z tym. Projekt jest na całość budowy drogi. Z informacji pracownika wynika  to 

projekt jest na całość, wokół jeziora, czyli drugi odcinek za 1 mln. zł. będzie konieczność budowy, czy to 

prawda? Pracownik merytoryczny poinformował radną, że musimy wykonać wszystko, bo na to jest projekt. 

 

Skarbnik – otrzymałam informację, że wykonujemy pierwszy etap, poproszę pracownika merytorycznego, 

aby się wypowiedział. Nie ma tego ujętego w WPF ponieważ realizujemy tylko I etap z projektu. 

 

Radna Maria Brykczyńska nie zgadzam się z budową dwóch etapów drogi w Mnichowie ponieważ są drogi 

w fatalnym stanie na terenie całej gminy, gdzie się nic nie robi. To jest droga wokół jeziora w Mnichowie. 

 

Radna Kamila Butrymowicz powtórzyła pytanie radnej Marii Brykczyńskiej w sprawie budowy drogi w 

Mnichowie. 

 

Pracownik Przemysław Lewandowski poinformował, że nie trzeba budować dwóch etapów drogi ponieważ 

jest projekt podzielony na dwa etapy „ a i b” . Projekt jest ważny 3 lata od momentu zgłoszenia. 

 

Radna Maria Brykczyńska jeszcze raz poprosiła o dokładną informację o budowie drogi w Mnichowie, czy 

muszą być budowane dwa etapy? 

 

Pracownik Przemysław Lewandowski poinformował, że jeżeli jest projekt zgłoszony i jest pozwolenie na 

budowę wówczas są 3 lata na budowę drogi. 

 

Radna Maria Brykczyńska – czyli nie ma wymogu, że musimy dwa odcinki jak najszybciej wybudować bo 

taki jest projekt, można to rozdzielić i drugi odcinek robić np.za 10 lat. 

 

Pan Przemysław Lewandowski – potwierdził to.  

 

Radny Ryszard Majewski – przypomniał, że realizowanie takiego projektu było również na os. Skalnym na 

Dalkach. Chciałem niektórym radnym przypomnieć, że też tak głosowali, że pewna część drogi została 

zrealizowana i od pięciu lat nie jest zrobiony drugi etap. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – zapytała o modernizację drogi gminnej w Mnichowie i Skiereszewie, że 

kwota jest niewystarczająca 300 tys. i należało dołożyć 50 tys. zł. 

 

Pracownik Przemysław Lewandowski – złożono korektę do wniosku  o dofinansowanie na drogę Kozłowo-

Strzyżewo Paczkowe, ponieważ nie było ujęte w planie, można zrobić korektę aby nie stracić 

dofinansowania. Otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa zadania. Wykonamy odcinek drogi na ile starczy 

środków. 

 

Dalej radna zapytała o sprawę szkoły w Zdziechowie, czy zabrakło środków na kwotę 20 tys. zł. 
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Skarbnik Lidia Lebizon – w porozumieniu z dyrektorem szkoły zwiększamy zapobiegawczo na wyposażenie 

szkoły w Zdziechowie. 

Radna Wioletta Nawrocka – na posiedzeniu Komisji Oświaty informowano mnie o kwocie 11 tys. na szkołę 

w Goślinowie, dzisiaj dowiaduję się, że to jest pomyła. 

Skarbnik – to mój błąd. 

 

Radna Maria Brykczyńska – dowóz uczniów do szkół kwota 74 tys. zł. o co chodzi? 

Skarbnik – w związku z otrzymanym pismem od wojewody obniżono subwencję oświatową o ok.380 tys. zł. 

i należało zrobić korektę w budżecie. 

 

Radny Bolesław Dziel – poprosił o wyjaśnienie przełożenia pieniędzy ze Strzyżewa Paczkowego, gdzie 

zostały przesunięte? 

 

Pracownik Przemysław Lewandowski – środki, które otrzymaliśmy nie było jasno powiedziane ile i na jakie 

zadanie mają być przeznaczone. 

Dalej radny Bolesław Dziel  poprosił, aby zrealizować budowę drogi Strzyżewo Paczkowe – Kozłowo. 

 

Więcej pytań nie było. 

Głosowanie  autopoprawki do uchwały: za 13 głosów, wstrzymujące 1, przeciw 0 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

Głosowanie uchwały z autopoprawką : 12 głosów za, przeciw 1,wstrzymujące 1. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

- uchwała Nr XXVII/179/2020 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy 

Gniezno  

Pani Skarbnik przedstawiła  i omówiła projekt uchwały po autopoprawce. 

Pytań brak. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna z uwagą o wykonanie pierwszego 

etapu drogi w Mnichowie. 

Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna również z uwagą 

o wykonanie pierwszego etapu drogi w Mnichowie. 

Glosowanie autopoprawki: za 13 głosów, wstrzymujące 1,przeciw 0. 

Głosowanie uchwały po autopoprawce: za 13 głosów, wstrzymujące 1,przeciw 0. 

  - uchwała Nr XXVII/180/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z 

dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gniezno oraz określenia zasad ich zbywania, naby-

wania i wykupu 

Skarbnik Lidia Lebizon omówiła projekt uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna. 

Głosowanie uchwały: za 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/181/2020 w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziecho-

wie poprzez zmianę siedziby, 
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Dyrektor CUW Jarosław Wietrzyński przedstawił projekt uchwały. 

Pytań brak. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej pozytywna 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/182/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby, 

Dyrektor CUW Jarosław Wietrzyński przedstawił i omówił projekt uchwały. 

Pytań brak. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej pozytywna 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/183/2020 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2020 roku. 

Dyrektor CUW Jarosław Wietrzyński przedstawił projekt uchwały. 

Pytań brak. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej pozytywna 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/184/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniezno 

na rok szkolny 2020/2021, 

Na obrady przyszła radna Iwona Modrzejewska. 

Dyrektor CUW Jarosław Wietrzyński zgłosił autopoprawkę i omówił projekt uchwały. 

Głosowanie  autopoprawki: 

Za 15 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

Glosowanie uchwały: za 15 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/185/2020 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą 

w Zdziechowie i nadania mu statutu, 

Dyrektor CUW Jarosław Wietrzyński przedstawił projekt uchwały. 

Pytań brak. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej pozytywna 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/186/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi dotyczącego  rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o 

Karcie Dużej Rodziny 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych omówił szczegółowo projekt uchwały. 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej pozytywna. 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 (radna Kamila Butrymowicz wyszła z sali) 
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- uchwała Nr XXVII/ 187/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych omówił szczegółowo projekt uchwały. 

Pytań brak. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/188/2020 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nie-

ruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,  

Pracownik urzędu Sławomir Gabryszak uzasadnił podjęcie uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna. 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. (z sali wyszła radna Agnieszka Rzempała-

Chmielewska) 

- uchwała Nr XXVII/189/2020 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta gminy Gniezno na zbycie nie-

ruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 

Pracownik urzędu Sławomir Gabryszak uzasadnił podjęcie uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna. 

Glosowanie uchwały: za 15 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/190/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

Pracownik urzędu Sławomir Gabryszak uzasadnił podjęcie uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna. 

Glosowanie uchwały: za 15 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

- uchwała Nr XXVII/191/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne, 

Pracownik urzędu Sławomir Gabryszak uzasadnił podjęcie uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna. 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. Z sali wyszedł radny Patryk Dobrzyński. 

- uchwała Nr XXVII/192/2020 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany 

Pracownik urzędu Sławomir Gabryszak uzasadnił podjęcie uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Pytań brak. 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0.  

- uchwała Nr XXVII/193/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2020-2024, 



  

12 

 

Pracownik urzędu Sławomir Gabryszak uzasadnił podjęcie uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, gdzie są mieszkania ujęte w uchwale? 

Sławomir Gabryszak wymienił miejscowości. 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0.  

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

Wznowienie obrad po przerwie. 

- uchwała Nr XXVII/194 /2020 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie 

nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

Pracownik urzędu Sławomir Gabryszak uzasadnił podjęcie uchwały. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna. 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0.  

- uchwała Nr XXVII/195/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo 

Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego nie wypracowała opinii. 

Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna z  2 głosami wstrzymu-

jącymi. 

Komisji Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – brak jednolitego stanowiska. 

Glosowanie uchwały: za 9 głosów, wstrzymujące 4,przeciw 2. 

- uchwała Nr XXVII/196/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego nie wypracowała opinii. 

Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego nie wypracowała stanowiska. 

Głosowanie uchwały: za 9,wstrzymujące 4,przeciw 2 

- uchwała Nr XXVII/197/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego nie wypracowała opinii. 

Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego nie wypracowała stanowiska. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała Przewodniczącego Komisji Finansów jakie argumenty 

były na posiedzeniu komisji? 

Przewodniczący Komisji Finansów  i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – kwestia poniesienia kosztów w 

zmianie planu. 

Przewodniczący Rady – to są drobne zmiany, które musi sfinansować gmina, koszt zmiany trzech planów to 

ok.10 tys. zł. W przyszłości będą kolejne wnioski o zmiany planów.  

Radna Kamila Butrymowicz – sugestia, aby zachować odległość w celu oczyszczania rowu melioracyjnego 

sprzętem. 

Radny Ryszard Majewski – jest problem  w całej Polsce z konserwacją rowów melioracyjnych sprzętem. 
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Przewodniczący Komisji Finansów Patryk Dobrzyński powiedział, że sugestie dotyczące rowu melioracyj-

nego zostaną uwzględnione przy zmianie planu przez urbanistę. 

Radny Jakub Fryza -  na posiedzeniu komisji Oświaty przedstawiono, że z tyłu działki jest przygotowany 

dojazd do rowu melioracyjnego, w przypadku dojazdu sprzętu do czyszczenia rowu tyłem drogi, która jest 

wskazana na mapie.  

Radna Wioletta Nawrocka – w Goślinowie os. Majowe developer nie pozostawił pasa ochronnego gruntu do 

czyszczenia rowu melioracyjnego i jest problem. 

Pracownik urzędu Bernadetta Zakrzewska – zmiana dotyczy nie tylko dostępu do czyszczenia rowu meliora-

cyjnego ale działka nie ma dostępu do drogi. Działka nr 246/10 będzie przeznaczona pod tereny mieszkaniowe.  

Radna Kamila Butrymowicz powiedziała, że plan był uchwalony 7 lat temu, właściciel zmienił zdanie. Zmiany 

te kosztują gminę i dlatego komisje nie mogły wypracować stanowiska. 

Radny Patryk Dobrzyński – wnioskując do gminy o wykonanie planu to urbanista decyduje, co ma być w 

planie. Następnie plan przyjmuje rada uchwałą i właściciel nie ma wpływu na decyzje urbanisty, może jedynie 

mieć sugestie. To rada gminy tworzy politykę urbanistyczną, nie jest to widzimisię wnioskodawcy planu. 

Na posiedzeniu komisji była opinia, aby ułatwić życie mieszkańców, to jest argument za. Argument przeciwny 

to taki, że jeżeli dzisiaj wyrazimy zgodę na zmianę tego planu to może takich wniosków pojawić się więcej. 

Dlatego komisje nie wypracowały jednolitego stanowiska. 

Radna Agata Górna – jest jeden właściciel, jak będzie kilku to może być problem. Dostęp do drogi będzie 

polegał na tym, że oddzielił pas działki. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała czy jest prawna możliwość, aby właściciel zapłacił za 

zmianę w planie miejscowym. 

Pani Bernadeta Zakrzewska – zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym koszty sporządzenia planu po-

nosi gmina. Nie może być to darowizna ustawa tego zabrania. 

Radna Maria Brykczyńska – wracając do tematu dyskusji  na komisjach to uważa, że jeżeli raz pozwolimy to 

będą spływać lawinowo wnioski, będzie to dodatkowo obciążało gminę. Te  pieniądze wolała bym przezna-

czyć na drogi. 

Pani Bernadetta Zakrzewska – mieszkaniec monituje tą sprawę ,wniosek wpłynął w 2018 roku, gmina jest dla 

mieszkańców. 

Radny Patryk Dobrzyński – głosowałem za w poprzednich uchwałach ponieważ aby nie robić problemów 

mieszkańcom, bo jesteśmy dla nich. W kwestii finansowej to chciałbym, aby to wybrzmiało. 

Glosowanie uchwały: za 6 głosów, wstrzymujące 6, przeciw 3 głosy. 

   - uchwała Nr XXVII/198/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna,  

Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujące 

- uchwała Nr XXVII/199/2020 w sprawie miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego te-

renu położonego w miejscowości Braciszewo, dz.nr ewid.69, gmina Gniezno. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pozytywna, propozycja opłaty planistycznej 

30% 
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Opinia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywna, propozycja  

opłaty planistycznej w wysokości 30%. 

Glosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujący 1. 

 

Ad.8  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Agata Górna przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał w 2019 

roku. 

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było. 

Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach od ostatniej 

sesji, która jest załącznikiem do protokołu. 

  

Ad.10 

 

Radna Ryszard Majewski – poruszył sprawę rurociągu, który powstał w 1905 roku, który odbiera wodę z 

drogi S5 i Skiereszewa. W 2010 roku powstała ekspertyza z której wynika, że ten rurociąg należy na tym 

odcinku wymienić z przekroju 500 na 1000. Od roku 2010 był marazm w starostwie. Radny mówił o tej 

sprawie w gminie, oraz w starostwie. Stwierdzono, że to jest konflikt sąsiedzki. Radny posiada 

dokumentację łącznie z fotografiami do wglądu. Po zgłoszeniu  awarii do Powiatowego Zarządu Dróg  

załatano nieckę. Była to poważna awaria, cały czas rurociąg był zagrożony. Radny wykonał telefony do 

służb, które natychmiast zareagowały, podziękował straży pożarnej z Mnichowa i policji. Problem został 

przedstawiony w starostwie przez zastępcę wójta p. Macieja Mądrego. Wymieniono rury na 

500.Sprawdezono dalszy odcinek rurociągu i okazało się, że trzeba również wymienić. Koszt wymiany to 

ok.1 mln. zł. Spółki wodne nie udźwigną tego kosztu. Rowy melioracyjne przyjmują wody opadowe, 

gruntów ornych jest coraz mniej. Jest to problem ogólnopolski. Kto poniesie koszty wymiany rurociągu. 

Radny dał pod rozwagę ten problem. Przez 10 lat nic nie zrobiono w tym temacie. 

 

Radna Kamila Butrymowicz zapytała radnego Majewskiego, czy chodzi o rurociąg ściekowy? 

Radny Ryszard Majewski – to jest rów melioracyjny jest przepust pod drogą. 

 

Kierownik Referatu pan Rafał Skweres – gmina brała udział w wielu spotkaniach, starosta wydał dwa 

pozwolenia wodno-prawne, gmina ponosi częściowe koszty utrzymania tych rowów, miasto Gniezno 

poczuwa się, aby wymienić ten rurociąg na dalszym odcinku. Ekspertyza wskazuje skąd pochodzi woda : 

starostwo wprowadza 2% wody, miasto Gniezno  82%,12% z gminy Gniezno. Nikt nie przewidział, że rura 

pod drogą powiatową jest w tak złym stanie. Rowy wprowadzające wodę do tej rury są w bardzo dobrym 

stanie. Samorządy uczestniczą w ponoszeniu kosztów tych rowów. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – otrzymuje telefony od mieszkańców, czy można monitować w 

URBIS o wywóz dodatkowych odpadów BIO, aby odbierano dodatkowe odpady BIO ustawione obok po-

jemników. 

Z-ca Wójta – jutro wykonam telefon i dowiem się szczegółów w tej sprawie i Panią poinformuję. 

Przewodniczący Rady – było ustalone, że nadmiar odpadów zielonych mieszkańcy wystawią w workach 

czarnych to będzie to zabierane. 
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Z-ca wójta – nadal tak jest. 

Radny Marian Kaźmierczak – w sprawie odpowiedzi na pismo trzech radnych z dnia 9 lipca 2020r.brak od-

powiedzi na zadane pytania. Liczy na to, że otrzyma odpowiedzi. Dalej radny w nawiązaniu do ostatniego 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej zarzucano tendencyjność zawartych wniosków w protokole z wyjazdowego 

posiedzenia Komisji Oświaty – objazd świetlic. Panie radne przy tym objeździe zgłaszały uwagi. Miesz-

kańcy zgłaszali, że okresy koszenia trawy są zbyt długie. W związku z tym komisja napisała, że jest to opie-

szałość ze strony jednostki samorządu terytorialnego, nie pani wójt.  Uzasadnione to było tym, że w kilku 

świetlicach były kilkukrotne zmiany świetlicowych. Dzisiaj świetlice nie żyją będzie inaczej jak mieszkańcy  

będą spotykali się na bieżąco. Zatrudnienie animatora nic nie zmieniło. Obecnie to są sale do wypożyczeń. 

Proszę nie atakować mnie personalnie. 

Pani Wójt – radny robi antyreklamę dla świetlic. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawiałam, jakie 

jest wykorzystanie świetlic i zachęcam do zapoznania się z przedstawionym materiałem. Nie jest prawdą że 

świetlice nie żyją. W świetlicach odbywają się regularne spotkania integracyjne, aktywizacyjne, fitnes itp. 

mieszkańców. Świetlice nie są tylko wynajmowane w celach komercyjnych. Ostatni czas nie jest dobrym 

czasem do oceny wykorzystania świetlic, ponieważ były nieczynne przez kilka miesięcy. Proszę o pewien 

obiektywizm i nie informowanie, że świetlice nie spełniają norm i nie żyją, one żyją.  

Radny Marian Kaźmierczak – odsłuchałem nagranie z komisji i zostałem zaatakowany personalnie. 

Pani Wójt – to nie był atak personalny, tylko odpowiedź na protokół po objeździe świetlic. Mam prawo usto-

sunkować się do niego. Nie mogę się zgodzić z tezą, że świetlice są źle wykorzystywane.  

Radna Kamila Butrymowicz – sprawa drogi w Krzyszczewie, brak zainteresowania ze strony projektantów. 

Pani Wójt – ogłoszony został przetarg i czekamy na oferty. 

Dalej radna zapytała, czy jest decyzja o przeniesieniu biblioteki  w Zdziechowie do budynku głównego 

szkoły? 

Pani Wójt – tak, jest decyzja, że do końca września będzie przeniesiona.      

Radna Kamila Butrymowicz – zapytała, jak wygląda sprawa sygnalizacji świetlnej w Zdziechowie? Kierow-

nik Robert Błoch miał dzwonić do Zarządu Dróg Powiatowych i dowiedzieć się, co dalej w tym temacie ro-

bimy. 

Pani Wójt – trudno mi powiedzieć, co do efektów rozmów telefonicznych pracowników. Poinformujemy 

poza sesją, jeżeli taka rozmowa telefoniczna miała miejsce.   

 Radna Maria Brykczyńska – zapytała kiedy odbyły się konsultacje w sprawie studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno? 

Pani Wójt – konsultacje odbywały się w formie elektronicznej .Informowałam o tym w sprawozdaniu na po-

czątku sesji. Pierwsza wersja robocza została przedstawiona do wglądu pracownikom i mówiłam, że będę 

prosiła państwa do udziału w kolejnym spotkaniu w celu dalszych konsultacji. Prace trwają, na konsultacje 

są pozyskane środki zewnętrzne.    

Radna Maria Brykczyńska – poruszyła sprawę drogi rowerowej, nawiązała do posiedzenia Komisji w któ-

rym uczestniczyła wicestarosta Anna Jung. Pani Wójt powiedziała że doszło do porozumienia i będą budo-

wane dwa odcinki drogi rowerowej łączące gminę Gniezno z Czerniejewem na kwotę 1.mln.200 tys. zł. 

Radna zapytała skąd te środki będą ,kiedy będą wprowadzone do budżetu. Radna nie rozumie, że  z OSI mo-

gliśmy otrzymać 1 mln. zł .i z tego zrezygnowano, a teraz gmina dokłada ok.1 mln. zł. z własnych środków. 

Jestem za budową dróg rowerowych tylko nie mogę pojąć tych działań. 
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Pani Wójt – odpowiem na wszystkie pytania, ale proszę o wyjaśnienie, co pani radna ma na myśli – odejście 

od porozumienia i rezygnacja z dofinansowania. 

Radna Maria Brykczyńska – została kwota z OSI 4,7 mln. zł i samorządy miasto Gniezno, gmina Czernie-

jewo, gmina Kłecko miały podpisać porozumienie, które dotyczyło budowy dróg rowerowych. 

Pani Wójt – skąd ta wiedza, że gmina Gniezno miała podpisać porozumienie 

Radna Maria Brykczyńska – w marcu br. prezydent miasta Gniezno wysłał do tych samorządów pisma. 

Pani Wójt – nie otrzymaliśmy pisma w marcu br. jedyne pismo, które otrzymaliśmy to w czerwcu i prezy-

dent powoływał się na pismo z miesiąca marca br. w którym informuje o środkach pozostałych z OSI. 

Radna Brykczyńska ma niemałą rolę w kreowaniu polityki rowerowej,  ponieważ  gmina Gniezno wskazała 

panią na koordynatora i osobę do kontaktu z władzami miejskimi w kreowaniu polityki rowerowej. 

Nie otrzymaliśmy od radnej żadnej informacji w lutym lub marcu. Gmina Gniezno nie otrzymała takiego 

pisma. 

Radna Maria Brykczyńska- podobno wysłano pismo do prezydenta w miesiącu czerwcu br., że gmina Gnie-

zno przystępuje do porozumienia, czy to też nieprawda? 

Pani Wójt – w miesiącu czerwcu br. odbyło się w starostwie powiatowym spotkanie z udziałem sygnatariu-

szy OSI w którym udział brał zastępca wójta Maciej Mądry. Po raz pierwszy pojawiła się sytuacja, w której 

można było zgłaszać ewentualne projekty w ramach posiadanych pozostałości w OSI. Podczas tego spotka-

nia w szczególności mówiono o projekcie Dalki, Mnichowo ponieważ ten odcinek posiadał dokumentację. 

Istotne jest to, że w czerwcu podejmując dyskusję budowy dróg rowerowych termin złożenia wniosku o do-

finansowanie był na dzień 31 sierpnia br. więc czasu było niewiele. Dlatego najbardziej realnie i poważnie 

był od początku omawiany projekt budowy drogi rowerowej Dalki-Mnichowo. Na początku lipca br. odbyło 

się spotkanie w urzędzie gminy z udziałem wicestarosty Anny Jung i pracownika merytorycznego Jerzego 

Kałwaka. Przedstawiono propozycje wariantowe, który projekt można by zgłosić do dofinansowania z OSI.  

Przedstawiłam szczegółowo te warianty. Obszar poza OSI Gniezno nie był przedmiotem spotkania i roz-

mowy. Podczas spotkania goście przekonywali, że dobrym wariantem  do pozyskania środków z OSI jest 

wariant budowa drogi rowerowej pętla dróg powiatowych ul. Orcholska, Wełnica, Goślinowo. Długość 

drogi to 7,5 km., koszt to kwota 6mln.894 tys. zł. Po tym spotkaniu jeszcze raz z panią starostą miałam oka-

zję w terenie w Goślinowie na wizji. Wizyta zbiegła się z zebraniem na wybór sołtysa. Informowałam 

mieszkańców o wizji i o tym, że jako gmina optujemy za tym, aby priorytetem wnioskowania z OSI była 

droga rowerowa w Goślinowie. Po wizji lokalnej odbyło się spotkanie w starosty z wójtami i stron, którzy 

brani byli pod uwagę, że będą uczestniczyć w pozyskaniu dofinansowania. Na tym spotkaniu rozważane 

było który wariant  jest do zrealizowania, również w zakresie drogi rowerowej przebiegającej w gminie 

Gniezno. Z trzech wariantów przedstawionych dwa dotyczą gminy Gniezno, ale tylko jeden posiada pełną 

dokumentację. Natomiast dokumentacja na Goślinowo musiała by powstać w ciągu dwóch miesięcy. Wyko-

nanie tego wariantu gwarantowało by tylko wykonanie pewnego etapu. 

Na tym ostatnim spotkaniu prawie wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że biorąc pod uwagę krótki ter-

min do zrealizowania do końca września br. Nie zmienia to sprawy na tyle, że  mogła by powstać dokumen-

tacja projektowa na droga Goślinowo- Wełnica. Konsultowałam to z kilkoma biurami projektowymi, pra-

cownicy merytoryczni również analizowali możliwość wykonanie tej dokumentacji i ustaliliśmy, że nawet 

przedłużenie terminu do stycznia lub lutego 2021r.nie gwarantowało, że złożymy do Marszałka Wojewódz-

twa w terminie wszystkie dokumenty. Powstała sytuacja, że albo będziemy szybko robić dokumentację na 

Goślinowo -Wełnicę z poczuciem ryzyka, że nie zdążymy. Powstała sytuacja wyboru, albo poniesiemy ry-

zyko które może doprowadzić do klęski albo opowiemy się po stronie projektu, na który mamy już doku-

mentację. 
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Właśnie taką decyzję podjęłam i taką opinię wyraziłam na spotkaniu z panem starostą, wójtem Szymankiem 

i wójtem gminy Łubowo. Bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęłam bo ta decyzja daje nam większe szanse 

na to, że możemy zrobić drogę rowerową w gminie Gniezno. 

Maria Brykczyńska –  pani wójt nie informowała, że jest możliwość pozyskania środków. Na każdej sesji 

rady pani wójt przedstawia sprawozdanie z działalności i nie informowała, że spotyka się w tej sprawie, że 

objeżdża gminę z panią wicestarostą. 

Pani Wójt – pismo w sprawie możliwości wnioskowania  o środki z OSI otrzymałam w dniu 23 czerwca br. 

zatem pismo wpłynęło chwilę przed ostatnią sesją. Bardzo chętnie przeczytam pismo, które otrzymałam od 

pana prezydenta Tomasza Budasza. W ostatnim tygodniu w piątek nie uprzedzono mnie o temacie spotka-

nie, nikt z radnych nie zapytał mnie, jaki jest przebieg tej sprawy. Natomiast spotkałam się z informacją, że 

się wycofałam, że zrezygnowałam. Nie wycofałam się, wybrałam z dwóch bardziej realny projekt.  

Radna Iwona Pajkert – w sprawie protokołu z objazdu świetlic, wnioski i opinie zawarte w tym protokole 

były napisane na podstawie konsultacji z członkami komisji oświaty oraz na uwagi, które kierowały opie-

kunki świetlic, aby to umieścić w protokole. Przykro, że jako radni poświęcamy cały dzień i żaden z pra-

cowników nie zapoznał się z tym. 

Pani Wójt – co radna ma na myśli „zrobić coś w tym temacie”? 

Radna Iwona Pajkert – np. odwodnienie w świetlicy w Wierzbiczanach, że trzeba wykonać w pierwszej ko-

lejności. We wszystkich świetlicach była mowa o założeniu siatek w oknach. 

Pani Wójt – na ostatniej komisji rewizyjnej przedstawiałam kompleksowo  materiał wykorzystywania świe-

tlic i zachęcam radnych do zapoznania się z tym materiałem. 

Radna Agata Górna – podziękowała organowi wykonawczemu za autopoprawkę, gdzie przeznaczono kwotę 

100 tys,.zł. na projekty dróg w Osińcu. Podziękowała również wszystkim radnym, którzy głosowali za tym, 

że te projekty mają być wykonane. Drogi są priorytetem dla mieszkańców Osińca. Jednocześnie wyrażam 

głębokie zaufanie do organu wykonawczego, że te projekty będą zrobione. 

Radna Kamila Butrymowicz – w sprawie dróg rowerowych powiedziała, wiele razy pani wójt powtarza, że 

nie było dokumentacji. że inne samorządy też nie posiadały całej dokumentacji. Zdaniem radnej powinno się 

ryzykować. Powiat nie chciał rezygnować ze ścieżki w Dalkach tylko chciał zrobić i dodatkowo wykonać 

ścieżkę rowerową w Goślinowie i Wełnicy. Wicestarosta Anna Jung informowała, że w jednym roku nie da 

się wybudować całych 7 kilometrów ścieżki, ale chciała wykonać to w dwóch odcinkach. Była sugestia, że 

pierwsza część była by zrobiona w Goślinowie dlatego, że wpływa najwięcej wniosków dotyczących braku 

bezpieczeństwa przy drodze powiatowej. W związku z tym radna uważa, że warto było podjąć ryzyko  i 

spróbować do tego przystąpić i pomóc powiatowi aby zostało to zrealizowane. Niestety pani wójt nie wyka-

zuje żadnej inicjatywy jeśli chodzi o rozmowę z innymi włodarzami, chodzi o koncepcję dróg rowerowych 

na terenie miasta Gniezna. Pani wójt nie rozmawiała, aby przedłużyć ścieżki rowerowe do terenu gminy np  

do wsi Pyszczyn. Dzięki staraniom moim i radnej Marii Brykczyńskiej koncepcję wydłużono do granicy 

miasta w kierunku wsi Pyszczyn. Pani wójt nie podjęła tego tematu. Podobna sytuacja była z ulicą Północną  

z kanalizacją przesyłane były pisma między miastem a gminą nie było woli rozmowy z inwestorem, który 

budował kanalizację do osiedla Nowe Winiary. Wieś Pyszczyn straciła możliwość kanalizacji na wiele lat 

był to jedyny moment, kiedy gmina dokładając się do tej inwestycji zrobić kolektor o większej przepustowo-

ści, aby w przyszłości wieś Pyszczyn podłączyć do kanalizacji. Odwlekanie w czasie pewnych decyzji cza-

sem nie jest dobre. 

Pani Wójt -  nie podejmuję pochopnie decyzji. Nie mogę się zgodzić z radną  Kamilą Butrymowicz, że nie 

podejmuję rozmów. Wręcz przeciwnie, podejmuję te rozmowy i staram się robić wszystko, co może sprzy-

jać rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Trochę za mało czasu jest, aby oceniać ten miniony 
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czas urzędowania na tym stanowisku. Burmistrz gminy Czerniejewo, czy wójt gminy Łubowo to są do-

świadczeni samorządowcy w wieloletnim zarządzaniu gminą. Wielu spraw i sytuacji doświadczam i się 

uczę. Cały czas utrzymujemy dobre tempo. Proszę jeszcze trochę  dać szansę. 

Radna Kamila Butrymowicz – to są rozmowy w kuluarach, słyszałam zawsze o ścieżce rowerowej w 

Szczytnikach Duchownych –Osiniec, gdzie jest już wykonany projekt oraz chodnik teraz droga rowerowa 

mają pierwszeństwo, ale chciała bym jeszcze chodnik w Modliszewie. Ucieszyłam się, że pojawiło się zie-

lone światło dotyczące Goślinowa i wiem, że jest również duże światło dotyczące Szczytnik Duchownych i 

Osińca. Czekam, aż powiat to zrealizuje mimo tego, że ma ciężką sytuację finansową. 

Z-ca Wójta – zapytał radnych od czego zaczyna się inwestycję? Najważniejszym dokumentem jest budżet i 

zapraszam do lektury budżetu starostwa powiatowego czy zostały zabezpieczone środki na projekt ścieżki 

rowerowej w Goślinowie. Starostwo nie było zainteresowane  tą inwestycją dlatego, że wartość inwestycji to  

7 mln. zł. i krótki czas na realizację. Są tam również problemy prawne z drogą. Do zadania gminy Gniezno 

należało tylko zrobienie punktu przesiadkowego w Goślinowie koszt to ok.150 tys. zł. 

Radny Jakub Fryza – w sprawie opinii wydanej po objeździe świetlic przez Komisję Oświaty, która została 

przesłana do urzędu z ustaleniami. Jestem członkiem tej komisji, byłem obecny na posiedzeniach, o tej opi-

nii usłyszałem w urzędzie. Czy pan Przewodniczący Komisji Oświaty nie ma zamiaru informować wszyst-

kich członków komisji oświaty o takich opiniach, czy o co chodzi.? 

Radny Marian Kaźmierczak – biuro rady przesyła informację, że jest określony dokument to myślę, że obo-

wiązkiem radnego jest zapoznać się.  

Radny Jakub Fryza – nie miałem takiej informacji, że została sporządzona taka opinia. Poza tym w opinii 

zostało wpisane, że większość radnych z komisji się wypowiedziała, kiedy to było tworzone. Po spotkaniu w 

bibliotece w Zdziechowie nie było informacji o tym, że będzie jeszcze np. w biurze rady omówienie opinii, 

lub jej przegłosowanie. 

Radna Marian Kaźmierczak – jeżeli radny ma odrębne zdanie to zawsze ma prawo zaznaczyć i ono będzie 

integralną częścią. Wysyła biuro rady informację, a obowiązkiem radnego jest zapoznanie się z dokumen-

tami. 

Radny Jakub Fryza – nie miałem takiej informacji ponieważ nie informował mnie pan z taką opinią. 

Chciałbym usłyszeć, w którym protokole z której komisji mogę znaleźć rozmowę przewodniczącego Komi-

sji Oświaty z radnymi na temat wystawionej opinii.  

Przewodniczący Rady odebrał głos radnemu Marianowi Kaźmierczakowi i radnemu Jakubowi Fryzie. 

Radny Łukasz Ciesielski – zapytał panią wójt czyja jest decyzja o przeniesieniu biblioteki w Zdziechowie, 

czy decyzja dyrektora? Ze względu na obostrzenia COVID nie będzie dostępu mieszkańców do biblioteki 

publicznej jeżeli będzie przeniesiona do szkoły. Na ostatnim spotkaniu w istniejącej bibliotece  wnioskowa-

liśmy, aby dać trochę czasu jak zacznie funkcjonować szkoła, może pod koniec roku. Dlaczego jest to ro-

bione na siłę? 

Jest to w gestii pani wójt i dyrektora szkoły. Jako radni możemy tylko  zwrócić uwagę. 

Pani Wójt –przypominam sobie, że  radny uczestniczył w wizji lokalnej obu budynków. Spotkanie w obec-

nej bibliotece zakończyło się wspólnym stanowiskiem, wszyscy obecni radni przyznali, że należy przenieść  

bibliotekę do nowego pomieszczenia. Pomysł przeniesienia biblioteki do nowego pomieszczenia jest do 

przyjęcia, tak to odczytałam. Kwestia przeniesienia w najbliższym czasie wynika z dwóch powodów. Nowa 

dyrektor, nowe podejście, chcemy, aby biblioteka stała się rzeczywistą placówką biblioteczną ale też aby 

promowała kulturę i czytelnictwo w gminie Gniezno. Mając już pomieszczenia nie chcemy odwlekać ter-

minu  rozpoczęcia nowej organizacji biblioteki w nowym pomieszczeniu. Sytuacja związana z COVID bę-
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dzie może wprowadzała dodatkowe ograniczenia korzystania z biblioteki, ale obserwując przebieg dotych-

czasowy epidemii nie wiadomo jak będzie dalej się sytuacja rozwijała. Zatem nie możemy dzisiaj przewi-

dzieć, że sytuacja ta może trwać miesiąc, pół roku lub dwa lata. Przed chwilą radna zarzucała nam opiesza-

łość w podejmowaniu decyzji. Nie chcąc tracić czasu chcemy działać, aby biblioteka gminna się rozwijała. Z 

racji funkcji decyzja jest w przeważającej części po stronie wójta, ale była podjęta w uzgodnieniu z dyrekto-

rem szkół, a nie wbrew woli. 

Radny Łukasz Ciesielski – dyrektor szkoły zapewniał, że wszystkie warunki bezpieczeństwa  będą speł-

nione. W szkole będą większe ograniczenia, które mogą uniemożliwić  wypożyczenie książek. Łatwiej by 

było książki wypożyczać w obecnym budynku biblioteki niż w nowym pomieszczeniu.   

Pani Wójt – gwarantuję, że zasady bezpieczeństwa będą zachowane, będziemy w szczególności brać pod 

uwagę osoby korzystające z biblioteki. 

Nikt więcej nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 24 września br. w trybie takim jak 

obecna. 

 

Ad.11 Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji podziękował 

wszystkim za przybycie i osobom, które obserwowały obrady w internecie. 

 

 

Protokolant 

Mirosława Szyda 

 

 


