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Protokół Nr XII /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu  14 sierpnia 2019r. 

    

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz 

Nawrocki, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, z-cę Wójta Pana Macieja Mądrego, Panie i 

Panów Radnych, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej Strzyżewo Smykowe, pracowników 

urzędu gminy, przedstawicielkę lokalnej prasy.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 14 radnych, wobec tego uchwała podjęta na sesji 

będzie prawomocna. Nieobecna na posiedzeniu radna Agata Górna. Lista obecności radnych stanowi 

załącznik Nr 1 do protokołu.       

 

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja jest zwołana na podstawie wniosku 8 radnych z dnia  

8 sierpnia br. Poinformował również, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art.20 obrady są 

transmitowane w internecie. 

 

Ad.2  

  Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja na temat działań związanych z budową remizy w Strzyżewie Smykowym. 

4. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

            5. Wolne wnioski i informacje (udzielenie głosu przedstawicielom OSP Strzyżewo Smykowe). 

            6. Podsumowanie dyskusji 

 7. Zamknięcie obrad XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 

Wniosków radnych do porządku obrad nie było. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady poprosił zastępcę Wójta Macieja Mądrego o przedstawienie informacji. 
Zastępca Wójta Maciej Mądry poprosił pana Przewodniczącego Rady, aby odpowiedzi udzielił pracownik urzędu 

pan Krzysztof Kaźmierski. 

Pan Krzysztof Kaźmierski – obecnie posiadamy kompletny projekt budowlany remizy strażackiej w Strzyżewie 

Smykowym, uzgodniony ze strażakami. Nie posiadamy w obecnej chwili pozwolenia na budowę. Projekt 

wyceniony kosztorysowo jest na kwotę ok.1.800.000 tys. zł. Projekt obejmuje budowę 3 garaży w części 

parterowej, w części piętrowej pomieszczenia socjalne  i pomieszczenia magazynowe. Kolejnym etapem będzie 

wystąpienie o pozwolenie na budowę. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy były prowadzone rozmowy z 

projektantem o możliwości etapowania tego projektu, zmiany projektu. Taka zgoda projektanta została przesłana do 

Wójta. Wszystkie prace projektowe wiążą się z kosztami, ale umożliwią realizowanie budynku w etapach, 

Pani Wójt na ostatniej Komisji budżetowo-gospodarczej przedstawiała inne propozycje budowy garażu i 

pomieszczeń socjalnych – budowa hali o konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstwowych, budynek z 

elementów prefabrykowanych. Takie są propozycje alternatywne. Każdy rodzaj budowy będzie wymagał 

pozwolenia na budowę i projektu.  

Radna Kamila Butrymowicz – powiedziała, że z wypowiedzi  pracownika wynika, brzmi to tak, jakby 

budowa miała się rozpocząć. Czy jest jakaś alternatywna wersja bardziej prawdopodobna? 
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Zastępca Wójta Maciej Mądry -  tak jak przedstawił pracownik przedstawiliśmy alternatywę czyli budowę 

garażu. Kwota budowy wynosi 1.800.000 tys. w tym roku przeznaczono 80 tys. na ten cel. W WPF Gminy 

Gniezno  na lata następne na ten cel zapisane są kwoty 200 i 300 tys. zł. Musimy wziąć pod uwagę 

sytuację finansową gminy, szukamy pieniędzy. Obecnie znalezienie całej kwoty na budowę remizy jest 

niemożliwe. Budżet gminy bez kredytu wynosi 55 mln. zł., wydatki na oświatę 29 mln.627 tys. zł., 

wydatki na GOPS wynoszą 14 mln.664 tys. zł. Ciężko znaleźć te pieniądze, gdy są jeszcze dowozy do 

szkół, oświetlenie. Kwota 1.800.000 na budowę strażnicy jest nierealna. To należy zrobić w czasie.  

Są opinie – sprzedać działki, grunty. Gmina ogłaszała przetargi na grunty, ale na przetargu została 

sprzedana jedna działka.  

Podaż działek jest bardzo duża. Na terenie gminy obecnie jest do sprzedania 3.690 działek od osób 

prywatnych i gminy. Trzeba dokończyć budynek administracyjny w Zdziechowie kwota to 800 tys. zł. 

Następnie budowa przedszkola w Jankowie Dolnym. Kolejno budowa dróg  które są w złym stanie ,były 

budowane kilkadziesiąt lat wcześniej w innej technologii. Drogi te nie są budowane do takiego natężenia 

ruchu jaki jest obecnie. Duża kwota jest wydawana na remont tych dróg. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sali obecnych jest 14 radnych. Nieobecna radna Agata Górna. 

Radna  Agnieszka Rzempała-Chmielewska – w tym roku Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu  na 

kwotę 6.000.000 zł. Ile środków zrealizowano na zadania inwestycyjne? 

Z-ca Wójta – kredyt jest realizowany w części, zamysłem była realizacja szkoły w Zdziechowie i następny 

to budynek administracyjny. Kredyt jest zrealizowany w połowie.   

Dalej radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – wiemy jak wygląda sytuacja finansowa gminy. 

Pieniędzy nigdy nie będzie za dużo. Wszyscy borykają się z problemami finansowymi. Pozwolenie na 

budowę wymaga określonego czasu, wójt wiedział, że samochód będzie, czy nie popełniono błędu 

zaniechania w tej sprawie? 

Z-ca wójta – to nie jest błąd zaniechania, mamy alternatywę rozwiązania, wójt jest organem 

wykonawczym, rada gminy jest organem uchwałodawczym i wszystko zależy od rady gminy.  

Radny Jakub Fryza zapytał o środki z Urzędu Marszałkowskiego za budowę ścieżki rowerowej, budowę 

szkoły w Zdziechowie, czy i kiedy te środki wpłyną. 

Pan Krzysztof  Kaźmierski – trwa procedura uzupełniania wniosków o płatność, nie ma informacji o 

terminie końcowym  wypłaty tych środków.  

Radna Kamila Butrymowicz – rada od stycznia br. monitorowała temat, samochód będzie w październiku, 

może należało wcześniej rozwiązać sytuację. Prosiliśmy o spotkanie ze strażakami. Propozycję garażu 

można było przedyskutować. Zostaliśmy postawieni pod ścianę. Radna uważa, że mimo wszystko jest 

zaniechanie sytuacji.   

Z-ca wójta – ja tak nie sądzę. Wójt i rada wiedziała. Nie ma zapewnienia, że ten samochód będzie. Każdy 

wiedział, że w budżecie na tą inwestycję jest zaplanowane 80 tys. zł. W latach następnych 200 tys. i 300 

tys. zł. 

Radny Marian Kaźmierczak – od początku roku słyszymy, że pewnych zadań nie można realizować z 

uwagi na brak środków. Jaka jest przyczyna tego, że przez rok od  zakończenia budowy ścieżki nie udało 

nam się odzyskać pieniędzy które powinniśmy otrzymać. Na dzień dzisiejszy to kwota 2.mln.300 tys. zł. 

Wyrażaliśmy zgodę jako rada na kredyt w wysokości 6 mln.zł. po to, aby słyszeć, że na coś ciągle nie ma 

pieniędzy. Oprócz kredytu wpływają pieniądze z podatków.  

Przewodniczący Rady powitał przybyłą na obrady Panią poseł Paulinę Hening-Kloskę. 

Pan Krzysztof Kaźmierski – trwa procedura rozliczania inwestycji, nie ma harmonogramu zakończenia, 

ale zakończenie nastąpi, gdy wszystkie zapytania kierowane przez Urząd Marszałkowski zostaną 

wyjaśnione i wszystkie możliwe dokumenty zostaną przedstawione. 

Z-ca Wójta – realizujemy rozpoczęte inwestycje, dokończono budowę szkoły w Zdziechowie, następny 

etap jest realizowany. Realizujemy zadania wpisane w budżet na 2019 rok. Budżet ustalony przez 

poprzedniego wójta realizujemy. Kwoty ujęte w budżecie odbiegają czasem od ustalonych. 
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Radny Łukasz Ciesielski – rozumiem, że Zdziechowa pochłania dużą część budżetu, ale wieś Zdziechowa 

czekała na tą inwestycję 40 lat i wszyscy są tego świadomi. Pan Wójt powiedział, że nie wiadomo, czy 

samochód  strażacki przyjedzie  wiadomo nie od dziś. Jest problem ponieważ nie ma gdzie go 

zaparkować. Co gmina zrobiła do tej pory, do jakich instytucji urząd zwracał się o dofinansowanie 

samochodu i jakie są ewentualne odpowiedzi. 

Pan Krzysztof Kaźmierski – w tym roku nie ma naboru wniosków w który wpisywał by się  projekt 

strażnicy.  

Nie ma możliwości złożenia wniosku na finansowanie całości budowy takiej inwestycji. 

Radny Patryk Dobrzyński – jako przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej przypominam, że było 

posiedzenie w dniu 2 lipca br.wyjazdowe w Strzyżewie Smykowym dotyczące budowy remizy. Dzisiejsze 

spotkanie jest podyktowane tym, aby nie było za późno na działania, że samochód będzie  nie będzie 

garażu.  

Komisja budżetowa, która była w lipcu była w celu ustalenia dalszych działań, co do budowy remizy.  

Do dzisiaj nie zostały podjęte dalsze kroki w tej sprawie. Poprosił z-cę wójta, aby nie atakował ośmiu 

radnych, którzy podpisali wniosek o zwołanie dzisiejszej sesji, że to oni się spóźnili z podjęciem działań, 

ponieważ już w styczniu były rozmowy na ten temat, kiedy radny Jakub Fryza występował o stan, majątek 

i zadania straży pożarnej. Już wtedy były podejmowane kroki i rozmowy w celu budowy remizy. Strażacy 

nie raz pojawiali się na sesji, przedstawią wnioski jakie składali w urzędzie. Więc zarzut, że my nie 

podejmowaliśmy żadnych kroków jest bezzasadny. Dalej radny zapytał, jakie kroki zostały podjęte  w 

celu promocji działek w Jankowie Dolnym, które są przeznaczone do sprzedaży. Co zostało zrobione, aby 

osoby zainteresowane kupnem, oprócz informacji na stronie BIP urzędu. Jest to związane z tym, skąd 

pozyskać pieniądze na budowę remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym. 

Z-ca wójta Maciej Mądry – w budżecie ze sprzedaży działek zaplanowane są dochody w kwocie 500.000 

zł. Obecnie ze sprzedaży działek wpłynęło 85.000 tys. zł. Gmina jest po dwóch przetargach. Ostatnio 

informacja o sprzedaży działek była w internecie, na portalach informacyjnych, są zamówione banery 

reklamowe. Rynkiem kieruje popyt i podaż. Jest duży wybór w działkach. Działki w Jankowie Dolnym są 

uzbrojone jest wodociąg i sieć gazowa. Obecnie jest sprzedana 1 działka, a jest ich 50. 

Wice przewodnicząca Rady Wioletta Nawrocka – na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej w 

m-cu czerwcu br. w której uczestniczyli pani Wójt i z-ca Wójta, już wtedy był poruszany temat 

samochodu strażackiego. Była mowa o tym, że samochód będzie, była propozycja sesji wyjazdowej.  

Radna Kamila Butrymowicz –poinformowała, że  rolnicy bardzo chętnie kupują ziemię w naszej gminie. 

Rolnicy, którzy dzierżawią grunt  są zainteresowani będą chcieli nabyć ziemię na własność w Strzyżewie 

Smykowym. 

Sytuacja jest patowa ponieważ nie ma skarbnika w gminie. Na dzień dzisiejszy nie ma kogo zapytać, jak 

realizowany jest budżet, jak wygląda realizacja wszystkich zadań. 

Dalej radna zapytała na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze w kwocie 6.000.000 zł które gmina 

otrzyma zwrotu? 

Z-ca wójta – w Strzyżewie Smykowym są 4 działki. Na jedną z nich o powierzchni 4.7ha jest podpisana 

umowa dzierżawy do sierpnia 2021 roku. Nabywcy nie ustalają ceny tylko rzeczoznawca, i każdy 

nabywca może kupić ziemię w na zasadzie przetargu. 

Radna K. Butrymowicz zapytała, czy jest możliwość wypowiedzenia  umowy? 

Z-ca wójta – muszę to sprawdzić. Odpowiadając w sprawie 6 mln. zł. pan M. Mądry powiedział, że kwota 

będzie przeznaczona na realizację następnych zadań, jest duża potrzeba budowy przedszkola w Jankowie 

Dolnym.. 

Radna M. Brykczyńska – już w poprzedniej kadencji jako radna to wiedziałam, zaczęliśmy starania o 

nowy samochód strażacki. Cieszymy się, że ten samochód będzie w Strzyżewie Smykowym. Wcześniej 

były rozmowy, że konieczny jest remont remizy, ponieważ samochód się nie będzie mieścił. 

Rozmawiałam z przedstawicielami OSP i wyszła inicjatywa budowy nowej remizy. Jestem za tym, aby 
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ona powstała, ale w dwóch etapach. Można zmienić projekt. Radna powiedziała, że samochód będzie już 

w październiku i zapytała, co władze gminy zrobiły w kierunku, gdzie będzie garażowany. 

Z-ca Wójta – każda inwestycja musi mieć źródło finansowania. Ta inwestycja opiewa na kwotę 1.800.000 

tys. zł. W momencie przystąpienia do tej inwestycji taka kwota musi być zabezpieczona.  

Radna Maria Brykczyńska – kwota została zmniejszona do 1.400.000 tys. zł. Projekt Pani Hofman to  jest 

dwuetapowość budowy strażnicy. Pierwszy etap to kwota 800 tys. i jest to zabezpieczone w budżecie. 

Z-ca Wójta – w WPF jest zabezpieczona kwota 200 i 300 tys. zł. na kolejne lata. Jeżeli zastosujemy to 

alternatywne rozwiązanie, które zostało przekazane komisji budżetowo-Gospodarczej tj. budowa garażu  

jesteśmy w stanie to zrealizować. Procedura będzie trwała miesiąc i budowa również miesiąc. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – w sprawie gruntów w Strzyżewie Smykowym 

dz.34/4 -  brak umowy dzierżawy. Chciałbym sprawdzić jakie są warunki umowy dzierżawy. Napiszę 

interpelację w tej sprawie. Dalej radny zapytał o budynek po starej szkole w Strzyżewie Smykowym jakie 

są plany urzędu, czy coś zostało podjęte od ostatniej komisji. 

Z-ca – sprawę działki o której mówił sprawdzę i udzielę pisemnej odpowiedzi. W sprawie budynku po 

szkole to są tam lokatorzy i jest tylko możliwa częściowa sprzedaż. Jedni lokatorzy złożyli wniosek o 

wykup mieszkania na własność. 

Radny Marian Kaźmierczak -  jeśli ma być budowa remizy w dwóch etapach, to muszą być zabezpieczone 

środki na poszczególne etapy budowy. Na tej zasadzie pieniądze w WPF zostały zapisane. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy budowa garażu blaszanego o którym mówił pan 

Wójt wymaga pozwolenia na budowę. Jaki jest koszt budowy takiego garażu i czy nie będzie 

konieczności ogłoszenia przetargu. 

 Pan Krzysztof Kaźmierski – szacowany koszt budowy garażu blaszanego 1.000,00 zł za m2.czyli na 250 

m2 potrzeba 250.000.- 300.000 tys. zł. Taki budynek wymaga pozwolenia na budowę. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, że w budżecie jest zabezpieczone 80 tys. zł. z czego 

na projekt wydano 35 tys. zł. to mamy te pieniądze, czy nie?  

Z-ca Wójta – będą przeszacowania w budżecie.  

Radna A.Rzempała-Chmielewska – nie widzę możliwości, aby wykonać to, ponieważ nie ma skarbnika, 

który przygotowuje uchwałę o zmianach do budżetu. Nie jest możliwe wykonanie tego budynku.  

Czy jest plan B organu wykonawczego jak będzie już samochód i gdzie go umieścić, czy jest jakiś 

pomysł. 

Z-ca Wójta – samochód będzie musiał być zabezpieczony zgodnie z wymogami technicznymi. 

Będą jeszcze rozmowy z jednostkami OSP na ten temat. 

Radna Wioletta Nawrocka –mam wrażenie, że to było specjalne zaniechanie budowy remizy. W budżecie 

rada przegłosowała budowę remizy. Radna przypominała, że w czerwcu uczestniczyła w posiedzeniu 

wyjazdowym komisji budżetowo-gospodarczej były oględziny remizy w Strzyżewie Smykowym i była 

mowa o tym, że będzie samochód. Temat od czerwca br. nie był poruszany. Nagle pojawia się moim 

zdaniem gorszy projekt metalowego garażu, aby zaoszczędzić pieniądze. Mam odczucie, że budowa tej 

inwestycji była specjalnie zaniechana. 

Z-ca wójta – to nie jest żadne zaniechanie. W budżecie zapisano 1mln.800 tys zł. Natomiast koszt to 

kwota 1.800.000 zł. Ponadto radna Wioletta Nawrocka była w poprzedniej kadencji w radzie, gdzie był 

głosowany budżet na ten rok.  

Radna Wioletta Nawrocka – tak ,byłam w poprzedniej radzie, ale to nowa rada przyjęła ten budżet. 

Radny Patryk Dobrzyński – pismo z 19 marca br. mówiące o dofinansowaniu samochodu strażackiego do 

OSP Strzyżewo Smykowe. Już wtedy było wiadomo oficjalnie, że będzie samochód. Nawet gdyby dzisiaj 

wystąpić o alternatywę nie wiadomo, czy wszystkie pozwolenia i dokumenty udałoby się załatwić. 

Kwestia przestawienia samochodu w inne miejsce niż remiza w Strzyżewie Smykowym jest   niezgodna z 

wszelkimi normami. Strażacy bardzo się starają i byłoby to krzywdzące. Sugestie sprzedaży ziemi są po 
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to, aby znaleźć, pozyskać jakieś pieniądze. Nabywca sam nie przyjdzie póki nie będzie wiedział, że ziemia 

jest na sprzedaż. Gmina musi  wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pierwsze kroki wykonać. 

Z-ca wójta – w trakcie procedury przetargowej są działki inwestycyjne oraz po SKR w Lulkowie. 

We wrześniu będą przetargi. 

Radny Patryk Dobrzyński – to, że strażacy otrzymali dofinansowanie do samochodu to jest wielki sukces.   

Radny Marian Kaźmierczak – to jednostka otrzymała dofinansowanie i musi tam być osoba 

odpowiedzialna za ten samochód. Poprzednia rada i wójt wiedziały jak się realizuje zadania. Nie jesteśmy 

gminą alternatywną. Nie było u nas powodzi, pożaru i nie ma powodu stawiania kontenerów, które stawia 

się tam, gdzie jest wyraźna potrzeba. Mamy zbudować budynek, który będzie służył mieszkańcom na lata. 

Z-ca wójta – 28 mln. zł. zadłużenia skądś się wzięło i teraz trzeba to spłacać. Trzeba tak działać aby to 

spłacać. Radny zapoznał się z raportem i wiadomo .W tym roku trzeba spłacić 3 mln. zł.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu pani poseł Paulinie Hening-Klosce. 

Pani poseł – ta sesja pokazuje jak nie warto zostawiać spraw na ostatnią chwilę. Nie można rozpoczynać 

inwestycji bez zabezpieczenia środków finansowych. Te pieniądze trzeba znaleźć. Nie warto wykonywać 

inwestycji w etapach, to nie jest dobra droga. Pani poseł wspomniała o potrzebie budowy przedszkola w 

Jankowie Dolnym. Temat samochodu strażackiego. Ze strony gminy brak planu i opcji, która powinna być 

przedstawiona radnym i strażakom pod dyskusję jako możliwe rozwiązanie. Nie ma palety rozwiązania 

tego problemu. Pani poseł zachęcała do rozeznania, w tym co jest do dyspozycji, co do dostępnych 

budynków, hangarów i pomieszczeń, które można by było podnająć i wyremontować, aby tymczasowo 

był samochód. Nie wyobrażam sobie, aby samochód trafił do innej jednostki, bo jeżeli tam ktoś przyznał 

tyle punktów tzn., że samochód jest potrzebny w tej jednostce. Pani poseł Zachęca do zapoznania się z 

tańszymi opcjami tzn. do konstrukcji modułowych, które mogą służyć mieszkańcom dłużej niż 10 lat, a 

byłyby mniejszym obciążeniem dla gminy. Warto poszukać środków na realizację pełnej inwestycji.  

W sprawie pozyskania środków ze sprzedaży ziemi, m.in. która jest w dzierżawie, to dzierżawca ma 

prawo pierwokupu. Sam fakt istnienia dzierżawy nie jest przeszkodą do tego, aby ziemię sprzedać. 

Na pewno grunt rolny szybciej znajdzie nabywcę niż działki budowlane. Należy znaleźć rozwiązanie na 

miarę możliwości budżetu. Pełna budowa  murowana jest niemożliwa do wykonania w ciągu 2 miesięcy.  

Mieszkańcy gminy byli u pani poseł w sprawie Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym i problemu strażaków 

w Strzyżewie Smykowym będę chciała się spotkać w najbliższym czasie z panią Wójt, aby znaleźć 

rozwiązania tych problemów.  

Salę opuściła radna Iwona Modrzejewska. 

Radny Patryk Dobrzyński – stary budynek remizy zbudowany jest na gruncie, który przekazał 

mieszkaniec Strzyżewa Smykowego. Grunt pod budowę nowej remizy jest przekazany przez rodzinę 

przekazującego wcześniej grunt. 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza wnioskowała do Wójta o informację nt. wpływu zaciągnięcia kredytu 

na wskaźnik zadłużenia gminy. W budżecie uchwalonym była mowa o zaciągnięciu kredytu w wysokości 

8 mln.500. Gmina wzięła 6 mln. kredytu. Jest jeszcze możliwość zaciągnięcia kredytu do 2.500 mln. nie 

zmieniając wartości punktów zadłużenia. Sytuacja jest kryzysowa, znajdujemy się dzisiaj po to, aby jakoś 

rozwiązać i poinformować strażaków  o tym, czego możemy się spodziewać. Czekamy na zwrot środków 

za budowę ścieżki w Jankowie Dolnym i za inwestycję w Zdziechowie. Bezpieczeństwo jest 

najważniejsze tym bardziej, że uzyskaliśmy nagrodę w postaci nowego samochodu. 

Z-ca Wójta – jest możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.5 mln. zł. ale trzeba go spłacić z 

odsetkami i kosztami kredytu. Realizujemy jeszcze budowę budynku administracyjnego w Zdziechowie, 

w planie  przedszkole w Jankowie Dolnym. Gmina nie mówi nie dla strażnicy w  Strzyżewie Smykowym 

tylko aby odłożyć w czasie.  

Radny Patryk Dobrzyński – na komisji budżetowo-gospodarczej była propozycja rozłożenia na dwa etapy 

budowy remizy. Pierwszy etap to budowa trzech garaży i zamknięcie inwestycji do czasu otrzymania 
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środków na realizację dalszej części  budowy. Były rozmowy z panią projektant na ten temat i koszt 

wykonania takiego projektu to kwota 10.tys.zł.  

Przewodniczący Rady – będę przeciwny dalszemu zapożyczaniu się gminy.  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zgłosiła wniosek o zakończenie dyskusji w punkcie 3. 

Radny Jakub Fryza -  w sprawie dzierżawy gruntu w Strzyżewie Smykowym, można ogłosić przerwę, aby 

pracownik mógł radzie wyjaśnić sprawę umowy dzierżawy gruntu. I wówczas w punkcie 6 można podjąć 

dyskusję. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne wniosku radnej A. Rzempały-Chmielewskiej. 

 ‘za” głosowało 13. Radna Iwona Modrzejewska i radny Zygmunt Lewandowski wyszli z sali i nie brali 

udziału w głosowaniu.  

Ad. 4 

Przewodniczący Rady poinformował o interpelacji radnych, które wpłynęły w czasie między sesjami. 

Radna Maria Brykczyńska zapoznała radę z interpelację którą złoży do Wójta w sprawie  zamówienia 

publicznego dotyczącego dowozów uczniów do szkół, w okresie od 2 września do 31 grudnia 2019r. 

Ad.5 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi OSP Strzyżewo Smykowe panu  Tomaszowi 

Ossowskiemu. 

Pan Tomasz Ossowski – odbyło się spotkanie z panią projektant, gdzie w wyniku zmian  projekcie udało 

się zaoszczędzić 400 tys. zł. Propozycja strażaków polegała na tym, aby remizę wybudować w dwóch 

etapach. 

Wiemy, że w tym roku brak pieniędzy na budowę, ale można zaplanować  tą inwestycję w budżecie na 

2020r. Można porozmawiać, wystarczy dobra wola, aby budowę rozpocząć w przyszłym roku. Rozmowy 

na temat remizy trwają już od ubiegłego roku. Pani Wójt  w obietnicach mówiła o kontynuacji 

rozpoczętych projektów. Zakup gruntu i zlecenie projektu to chyba jest już rozpoczęty proces. Dalej p. T. 

Ossowski mówił, że zadania straży pożarnej to nie tylko  gaszenie pożarów, wypadki drogowe, ale także 

prowadzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Potrzebne jest miejsce na szkolenie. Po pożarze w 

każdym strażaku jest 60-70 związków kancerogennych,60% strażaków umiera na raka. Nie mając miejsca 

na kąpiel przenosimy to do domu i przerzucam na rodzinę. Czy nie powinno być tak, że państwo 

powinniście o to zadbać. Jak wyje syrena to w naszych telefonach nikt się nie zastanawia, rzuca pracę, 

rodzinę i jedzie. A jeszcze musimy tutaj spędzić dwie godziny. Czy naprawdę tak to ma wyglądać? 

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pan Jacek 

Kowalski – jednoznaczne i trafne wypowiedzi radnych w dyskusji przesądzają o konieczności budowy 

remizy w Strzyżewie Smykowym. Temat tej inwestycji był dyskutowany od kilku lat. Był przygotowany 

program systemowy. Najpierw modernizacja OSP w Zdziechowie, Modliszewo, Mnichowo. W jednostce 

w Strzyżewie Smykowym mówiono, że podchodzimy do obiektów z prawdziwego zdarzenia, a nie 

prowizorek. Były plany budowy tej remizy poprzedniej władzy, a mamy ciągłość zobowiązań i władzy. 

Samochód strażacki że będzie było wiadomo już w marcu br.. Ta jednostka otrzymała 24 punkty na 25 

możliwych. Była jednostką najbardziej potrzebującą i najlepiej ocenioną. Ten samochód będzie na pewno, 

chyba, że gmina powie, że nie chce to wtedy będzie dużo chętnych z listy rezerwowej. 

Propozycja która kiedyś padła o budowie tej remizy nie wyobrażam sobie jako strażak OSP w Strzyżewie 

Smykowym, aby nie była zrealizowana. W tym roku ta jednostka, która ma najgorsze warunki techniczne 

wyjeżdżała 42 razy do różnych zdarzeń. Jest 5 druchen w grupie kobiecej z pełnymi uprawnieniami i już 

wyjeżdżają do zdarzeń. Strażacy oczekują wsparcia. Może poszukać dofinansowania ze środków 

unijnych, zobowiązać osobę, która poszuka takich programów na dofinansowanie takich obiektów. Nie 

buduje się już prowizorek, teraz buduje się już tylko nowocześnie od początku do końca. Przykładem jest 

strażnica w Mnichowie. Jestem przekonany, że wielka mądrość w radzie, ale też w organie wykonawczym 

będzie, aby to dzieło zostało zrealizowane z pożytkiem dla wszystkich.  

Pan Jacek Kowalski życzył, aby zrealizować ten plan, który jest konieczny do wykonania.  
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Radny Jakub Fryza powiedział, że OSP Strzyżewo Smykowe obejmuje największy teren działania w 

naszej gminie. Ponadto strażacy przekazują swoje wynagrodzenie na uzupełnienie sprzętu. 

Starają się o pozyskanie środków unijnych, realizują różne programy, w których doposażają jednostki.  

Przewodniczący Rady zamknął punkt 5 porządku obrad. 

Ad.6 

 Radna Agnieszka Rzempała Chmielewska – w imieniu Klubu Radnych Niezależnych powiedziała, że 

członkowie Klubu spotykali się w tej sprawie. To, co mówi pan Wójt to rozumiemy, znamy sytuację 

finansową gminy. Jako radni rozumiemy, że gmina ma wiele zadań: oświata ,drogi, kanalizacja. 

Natomiast mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie mieszkańców, ale również tutaj obecnych strażaków 

ochotników. Nasze stanowisko jest takie, aby w tym roku z kwoty która została z 80.000 tys, zł. poprosić 

projektanta o przeprojektowanie tego projektu w innym zakresie. Istniejący budynek strażnicy nie 

chcielibyśmy, aby został całkowicie opuszczony i aby powstała tam kolejna świetlica dlatego, że 

borykamy się z utrzymaniem 17 świetlic na terenie gminy Gniezno. Skłaniamy się do bezpieczeństwa i  

zdrowia ochotników. Nie wyobrażamy sobie, aby dalej ochotnicy pracowali w takich warunkach. 

 

Propozycja Klubu jest taka, aby projekt strażnicy ograniczyć. Na działce obok, aby powstał nowy 

budynek murowany nie tymczasowy blaszany i aby tam było miejsce na stanowiska dla trzech 

samochodów.  

Aby to było połączone z częścią taką, aby strażacy mogli przebierać się w swoje mundury.  

Druga część budynku „stara,” aby była zmodernizowana, aby tam były sanitariaty. Jest konieczność 

konsultowania pewnych rozwiązań ze strażakami. Chodzi o to, aby strażacy po akcji mogli zmyć związki 

rakotwórcze aby nie przenosić tego do domu. Nie ma takiego miejsca, aby strażacy po akcji zmyć 

mundury, prać stroje. Można się zastanowić, czy docelowo nie mogłaby powstać mała pralnia i inne 

jednostki też mogłyby korzystać z tego. W związku z tym można zrobić tak, że z kwoty 1.400.000 tys. zł. 

umniejszyć do może nawet poniżej 1.000.000 mln. zł. W tym roku tylko zrobić korektę projektu, to 

zadanie wpisać do projektu budżetu na 2020r.Od września zaczniemy pracę nad nowym budżetem i tą 

kwotę jeśli uznamy za stosowne ją zapiszemy. Takie jest stanowisko Klubu Radnych Niezależnych.  

Powinniśmy szukać kompromisu, rozwiązania, aby zadowolić wszystkie strony. Wszyscy muszą mieć 

świadomość, że budżet gminy to wiele zadań. Sytuacja finansowa jest taka jaka jest i proponujemy 

rozwiązanie kompromisowe. Prosimy, aby Wójt spojrzał na działalność strażaków trochę z innej strony, 

ale również prosimy strażaków, jako radni występujemy w imieniu wszystkich mieszkańców, aby mieli 

świadomość.   

Wniosek Klubu jest taki, aby dzisiaj przegłosować taki wniosek, i zobligować Wójta do podążania w 

takim kierunku. Dodatkowo prosimy, aby Wójt znalazł rozwiązanie tymczasowe jak zabezpieczyć  

samochód do czasu wybudowania miejsca na garażowanie. Klub nie będzie wyrażał woli na to, aby 

budować kolejne świetlice w celach szkoleniowych. Można wykorzystać efektywniej istniejące świetlice 

w okolicy. Należy skupić się nad wątkiem bezpieczeństwa i iść w kierunku bezpieczeństwa, higieny, 

szybkości reagowania i zabezpieczenia majątku, który posiada OSP. Prosimy strażaków o kompromis w 

tym kierunku.   

 

Pan Tomasz Ossowski – nie upieraliśmy się, że ta strażnica ma tak wyglądać. Początek był tożsamy z 

tym, co powiedziała pani Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska, Pani projektant kiedy się pojawiła 

powiedziała, że przeróbka starej strażnicy będzie kosztowna i nieopłacalna. Do tematu chętnie wrócimy 

określmy czas i rozmawiajmy. 

 

Radna Agnieszka Rzempała -Chmielewska – mówimy o adaptacji starego budynku do funkcji sanitarno-

higienicznych, osobno nowy budynek do zabezpieczenia sprzętu. 

 

Pan Tomasz Ossowski – trzeba rozmawiać z osobami, które się znają w tym temacie. Jesteśmy otwarci na 

każde propozycje, ale aby one się pojawiały i abyśmy nie musieli za tym chodzić 11 miesięcy. 

Będę zobowiązany za ustalenie terminu takich działań, zakończenie i dajmy sobie tydzień na ustalenie 

terminów spotkań w których będziemy wspólnie dyskutować. 
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Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – jeżeli rada wyrazi akceptację do tego kierunku, przy 

wsparciu OSP to rozumiem, że zobowiązujemy Wójta do działań w określonym czasie.  

 

Radny Patryk Dobrzyński -   jakie jest stanowisko Wójta i urzędu w tej sprawie? 

Z-ca Wójta Maciej Mądry – pomysł przedstawiony przez radną Agnieszkę Rzempałę –Chmielewską jest 

bardzo ciekawy. Musimy znaleźć środki w budżecie, aby ten projekt zrealizować. Jeżeli radni przychylą 

się do tego, to urząd jest tylko organem wykonawczym. 

 

Poseł Paulina Hening-Kloska – w kwestii wyjaśnienia. Mówiąc o alternatywnych rozwiązaniach miałam 

na myśli porządne rozwiązania modułowe, które by kompleksowo rozwiązało problem tej OSP. 

Niedopuszczalne jest, aby strażacy pracowali w takich warunkach, aby po akcji nie mieli gdzie się odkazić 

i, pozostawić ubrania  aby nie zabierać ich do domu, odpocząć. Jest to wieloletnie zaniedbanie, do którego 

nie powinno dojść. Zapewniam, że nie miałam na myśli, że wybudujemy blaszak za 200 tys.zł. który za 5 

lat zacznie rdzewieć.   

Budynek, który powstanie docelowo musi mieć porządne zabezpieczenie nie tylko garażowe dla 

samochodu, ale także zaplecze socjalne i sanitarne dla druchów strażaków. Praca, którą strażacy wykonują 

jest niezwykle ważna, musimy ją szanować. Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie tych podstawowych 

potrzeb druchów ochotników. Zależy mi na tym, aby inwestycja nie ugrzęzła w miejscu z powodu braku 

środków finansowych. Nie pozwólcie państwo radni, aby dzisiaj wygospodarować 200 tys. na ten cel i 

mówić, że kiedyś znajdą się na to pieniądze. Rozpoczynając inwestycję musi być plan, co zrobić teraz z 

samochodem i jaki jest cały projekt inwestycyjny. Muszą być zabezpieczone na to środki.  

Tak – rozwiązanie docelowe nie alternatywne. Rozwiążmy wszystkie możliwe technologie, które godnie 

zabezpieczą potrzeby OSP w Strzyżewie Smykowym.  

 

Z-ca Maciej Mądry – każda inwestycja musi mieć źródło finansowania. Jeśli chodzi o kredyt to również 

nie jest za zaciągnięciem następnego kredytu ponieważ to będzie blokowało następne inwestycje. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – nikt z radnych nie jest za tym, aby zaciągnąć kredyt. Radna zobowiązała 

Wójta o sprawdzenie możliwości zbycia gruntu w Strzyżewie Smykowym o pow.4.7 ha.  

Radna wnioskowała, aby na spotkaniu radnych ze strażakami była obecna pani projektant. 

 

Z-ca Wójta – sprawdzimy jak rozwiązać prawnie sytuację w sprawie działki 4.7ha w Strzyżewie 

Smykowym. 

 

Pan Tomasz Ossowski – poprosił, aby we wniosku były zaznaczone i ustalone terminy spotkań dotyczące 

tej inwestycji, aby był czas na załatwienie wszystkich formalności m.in. pozwolenia na budowę, aby w 

przyszłym roku rozpocząć tą inwestycję. 

 

Radny Łukasz Ciesielski – oczywiście przyłącza się do wniosku radnej Agnieszki Rzempały-

Chmielewskiej. W m-cu wrześniu br. będzie konstruowany budżet na 2020r. i jeżeli dzisiaj jest wola taka, 

aby rozmawiać o budowie remizy to muszą znaleźć się pieniądze w budżecie na 2020r .Nie wyobrażam 

sobie, aby ta inwestycja nie była zrealizowana. Poprzednia władza przychylnie patrzyła na potrzeby 

strażaków. Radny poprosił, aby to było kontynuowane w tej kadencji również W ostatnim czasie były 3 

nowe wozy strażackie dla straży. 

Prosimy o to, aby na spotkaniach było zobowiązanie, że ta inwestycja będzie zrealizowana. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska –w sprawie wypowiedzi pana Tomasza Ossowskiego 

powiedziała, że w kompetencji rady nie jest ustalanie terminów spotkań. Oczekuje deklaracji od wójta 

kiedy będą spotkania, a rada będzie sprawdzać, czy te terminy są zachowane.    

Z-ca Wójta – będzie pisemne powiadomienie o terminie spotkania z OSP w Strzyżewie Smykowym. 

Ponadto Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego Łukasza Ciesielskiego powiedział, że radni głosują za 

budżetem, wójt jest tylko organem wykonawczym. 

Nikt więcej nie zabrał głosu. 
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Przewodniczący Rady przed głosowaniem wniosku radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej udzielił 

jeszcze głosu z-cy Wójta Maciejowi Mądremu który powiedział, że będzie to rozwiązanie etapowe, gdyż 

w WPF ta inwestycja jest zapisana na lata 2019,2020,2021. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – nasz wniosek nie zakłada etapowej realizacji inwestycji. Inwestycja ma być 

wykonana w całości, w przyszłym roku, ponieważ te dwa etapy przedstawione przez panią projektant 

oscylowały w podobnych kwotach ok.1.000.000.zł.  

 

Przewodniczący Rady – zakładam taką możliwość teoretyczną, że to, o czym mówiła radna Butrymowicz 

powstanie w jednym roku, ma to być solidna budowa, ale moje osobiste zdanie jest takie, że ma być 

budowa na którą nas stać. Może być to również inny budynek niekoniecznie ten, który został 

zaprojektowany. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zakończył dyskusję i odczytał wniosek formalny, który będzie 

głosowany: 

 

 o przeprojektowanie w roku 2019 dokumentacji nt. budowy  remizy w konsultacji z OSP Strzyżewo 

Smykowe oraz zapisanie w projekcie budżetu na 2020 rok nowego projektu uwzględniającego:  

 

- budowę  nowego budynku z 3 miejscami garażowymi 

 

- przystosowanie obecnego budynku do potrzeb sanitarnych ochotników z OSP Strzyżewo Smykowe. 

  

Przewodniczący Rady zapytał: kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu.:  

„za” głosowało 13 radnych. 

 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. Radna Iwona Modrzejewska i radny Zygmunt 

Lewandowski opuścili salę i nie brali udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej przeszedł 

jednogłośnie. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała o system głosowania, który jest niesprawny już na 

drugiej sesji, czy to jest stan przejściowy, czy na stałe już tak będzie. 

Przewodniczący Rady – system jest aktualizowany na następnej sesji będzie sprawny. 

 

Pan Tomasz Ossowski podziękował radzie za głosowanie. 

 

Ad.7  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XII sesję nadzwyczajną Rady Gminy 

Gniezno.  

  

Obrady sesji trwały od godziny  14.00 – 16.30  

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

 

 


