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Protokół Nr XIX/2019 z obrad  Sesji Rady Gminy Gniezno  w dniu  30 grudnia 2019r. 
    

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Nawrocki, który 

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panią Wójt Gminy Marię Suplicką, z-cę Wójta Pana Macieja 

Mądrego, Panie i Panów Radnych, pracowników urzędu gminy, przedstawicielkę lokalnej prasy.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu nieobecny jest radny Bolesław Dziel, wobec tego 

uchwały podjęte na sesji będą prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.       

  

Ad.2  

 

1. Otwarcie obrad XIX sesji  Rady Gminy Gniezno.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z Nr XV, XVI i XVII 

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 

okresach między sesjami. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2020rok. 

b) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+” 

c) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów 

dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w 

roku szkolnym 2019/2020, 

d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 

e) wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 

nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+” 

f) nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko 

g) zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie statutu Gminy Gniezno 

h) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno 

i) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty  

j) uchwały budżetowej na 2020 rok 

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno   

8. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Gniezno w sprawie sytuacji finansów jednostek   samorządu 

terytorialnego 

9.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

 Ad.3 

 

Wniosków radnych do porządku obrad nie wniesiono. 

Ad.4 

 

Rada przyjęła protokoły z XV sesji jednogłośnie, z  XVI sesji jednogłośnie i z XVII sesji jednogłośnie bez 

uwag. 

Ad.5 
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Sprawozdanie wójta z działalności z okresu międzysesyjnego 14.11.2019r.-30.12.2019r. 

Działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 

W wymienionym okresie w wymiarze podatków dokonano szeregu czynności kontrolnych, z których 11 

doprowadziło do wzrostu wymiaru podatku od nieruchomości o łączną kwotę ponad 44 000,00 zł. 

Wpłynęło 15 informacji o objęciu w trwałe zagospodarowanie gruntów z Zasobu Nieruchomości Rolnych 

Skarbu Państwa, które wiążą się z prawem do uzyskania ulg  w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów. 

Przyznanie tych ulg będzie skutkowało obniżką wpływów w tym podatku w przyszłym roku o około 

35 000 zł. 

Wszystkim osobom, które są zobowiązane do samodzielnego  obliczania podatków i składania deklaracji 

podatkowych wysłano informacje o nowych stawkach podatkowych obowiązujących od 01.01.2020 r. 

W zakresie podejmowania działań egzekucyjnych czynności są prowadzone w sposób zwyczajny i na 

bieżąco.  

W trakcie realizacji są działania mające na celu wprowadzenie zniżki w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

Referat ds. Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Spraw Lokalnych w Urzędzie Gminy Gniezno 

Złożono wniosek o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez   Narodowy   Fundusz   

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej w Warszawie. 

Trwa nabór wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest.   

W ramach bieżącego utrzymania zieleni trwa wycinka drzew i krzewów, na które są wymagane 

zezwolenia Starosty Gnieźnieńskiego. 

 Referat gospodarki i rozwoju  

W zakresie zamówień publicznych: Zakończone postępowania przetargowe (stan na dzień 20.12.2019 r.) 

„Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej  na terenie gminy Gniezno                                                      

o łącznej długości 531,5 mb: 

Budowa sieci wodociągowej z rur PCV110  o długości 284,0 m w m. Wierzbiczany   i  Jankowo Dolne, 
Krzyszczewo,  Lubochnia, Modliszewko   
Postępowania rozstrzygnięte  w ostatnim tygodniu: 
„Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie  gminy Gniezno w okresie od 2 stycznia 2020 r do 

dnia 31 grudnia 2020 r.”.  rozstrzygnięty.  

„Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie gminy 

Gniezno w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r”. Termin otwarcia 16 grudnia 2019 r. 

Postępowania unieważnione: 

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary   
2. Budowa sieci wodociągowej Szczytniki  Duchowne 
3.          „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gniezno.”  
W tych zamówieniach wpłynęły oferty, które przewyższyły możliwości finansowe gminy.  
 Inwestycje zakończone (z odbiorem): 

- przebudowa drogi gminnej w zakresie chodników w Skiereszewie. 

- przebudowa drogi gminnej ul. Jóźwiaka w Goślinowie.  

- budowa oświetlenia drogowego w m. Ganina dz. nr ewid. 109, 45, 43. 

- budowa sieci wodociągowej w pasie drogi działek nr ewid. 321/1, 120, 117/24 w m. Jankowo Dolne. 

- budowa sieci wodociągowej w m. Modliszewko na działkach nr ewid. 26, 39/51, 39/52, 39/53. 

 
Pozostałe inwestycje: 
1. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego, który jest przechowywany w OSP Modliszewo. 
Bardzo dziękuję za pomoc jednostce OSP Modliszewo. 
2. Wykonanie odwodniania na osiedlu Skalnym w m. Dalki.  
3. Naprawa oraz remont wiat przystankowych na terenie sołectw: Piekary, Osiniec, Szczytniki 
Duchowne 
4. Pielęgnacja zieleni przy świetlicy wiejskiej w Piekarach. 
5. Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Kalina  
Na bieżąco do końca grudnia br. jest również prowadzone równanie dróg gruntowych i tłuczniowych. 
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Budowa budynku głównego Kompleksu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie przebiega zgodnie z 
harmonogramem prac. W grudniu br. wpłynęła faktura za kolejny etap robót na kwotę 2 mln zł. została 
zapłacona. 
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy w Strzyżewie 
Smykowym oraz budowy żłobka w Zdziechowie. Dokumentacja wykonana w terminie i wpłynęła do 
urzędu. 
Planowanie przestrzenne: 
Gmina Gniezno otrzymała grant w kwocie 50 tysięcy złotych na realizację projektu „Liderzy konsultacji 
społecznych”. 
Z początkiem 2020 roku w Gminie rozpoczną się prace przy zmianie studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie takiego dokumentu wiąże się  z przeprowadzeniem 
konsultacji społecznych. Dzięki uzyskaniu dodatkowych środków  przeprowadzone zostaną pogłębione 
konsultacje społeczne w czterech obszarach: 
•Przeprowadzone zostanie badanie ankietowe 
•Prowadzone będą konsultacje pisemne 
•Mieszkańcy Gminy Gniezno zaproszeni zostaną na spotkanie konsultacyjne 
• Odbędą się spotkania otwarte poświęcone temu zagadnieniu 
Konsultacje rozpoczną się jeszcze w 2019 roku. Same konsultacje, w myśl projektu, zakończą się 31 
marca 2020 roku. 
- w m-cu listopadzie br. złożono projekt o dofinansowanie na zaadaptowanie żłobka w ramach programu 

Maluch + (wartość projektu:1 237500 ) 

- 26 listopada br.– wizyta w Urzędzie Gminy Wicemarszałka i podpisanie umowy ws. dofinansowania  

żłobka. Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców. Całkowita wartość projektu  

1 710 105,14.   

- Od 4 listopada rozpoczęły się prace nad strategiami dla 5- ciu sołectw : Braciszewo, Piekary, Mnichowo, 

Osiniec, Wierzbiczany. W tym dniu odbyło się spotkanie organizacyjne w Urzędzie Gminy Gniezno z 

moderatorem Wielkopolskiej Odnowy Wsi.  

Kolejnym etapem był objazd przez moderatorów sołectw (tu już było dwóch moderatorów: Jarosław 

Maciejewski i Magdalena Gdaniec, to było 9. 11.2019) 

 Owocem niniejszych prac były opracowane przez grupy Odnowy Wsi wraz z moderatorami strategie 

rozwoju. Strategie zostały przekazane do Urzędu Gminy w dniu 9.12.2019. Koszt opracowania strategii – 

wynagrodzenie dla moderatorów w wysokości 5 tys zł sfinansowano z budżetu Gminy Gniezno 

- Od października do listopada br. trwał zakup wyposażenia do Klubu Seniora. Wartość projektu 25 000 

zł, Kwota dofinasowania: 20 000 zł. Zakupiono następujące urządzenia: orbitrek – 6 szt. rowerek 

stacjonarny – 5 szt, maty rehabilitacyjne do ćwiczeń – 15 szt, kijki do nordic walking – 15 szt. – to do sali  

ćwiczeń. Oprócz tego zakupiono drobny sprzęt agd, ciśnieniomierz i komplet gier planszowych. 

Na bieżąco monitorowanie wydatkowanie  w ramach  Funduszu Sołeckiego. 

 

100 % FS wykonały sołectwa : Ganina, Mnichowo, Obórka, Pyszczynek, Szczytniki Duchowne, Wełnica. 

Wiele sołectw wykonało fundusz na poziomie 95%, a nawet 98%. Porównując wykonanie FS z 

poprzednimi dwoma latami to nastąpił wzrost wydatkowania o 20 %. 

 

Średnie wykorzystanie funduszu sołeckiego kształtowało się powyżej 98%. 

Dla porównania w roku 2018 fundusz sołecki wykorzystano w 72%,natomiast w roku 2017 wykorzystano 

w 75%. 

- platforma zakupowa – zakupiono platformę zakupową i odbyły się szkolenia związane z jej obsługą 

20 grudnia 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu: 

Tytuł projektu: Ale Kino! – Kino na podwórku Całkowita wartość projektu: 92 155,00 
Do końca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim będzie rozstrzygnięcie co do dofinansowania tego 
projektu. Realizacja zaplanowana jest na 2021 rok. W ramach tego projektu zostanie zakupione mobilne 
urządzenie do projekcji w świetlicach wiejskich i w pomieszczeniach, spotkania dyskusyjne dla 
mieszkańców.  
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Grupa docelowa projektu to: około 4 000 osób, przewidywanych jest 40 seansów kinowych po około 100 
osób w różnym przedziale wiekowym.         
Następnie Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał.  
Nie było pytań do przedstawionej informacji. 
 

Ad.6  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o działaniach Rady  Gminy podejmowanych w okresach 

między sesjami. 

W dniu 16 grudnia br. Klub Radnych Niezależnych zgłosił poprawkę do projektu budżetu Gminy Gniezno 

na rok 2020. 

W dniu 19 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy. Głównym tematem 

posiedzenia było omówienie projektu budżetu na 2020 rok i wypracowanie stanowiska przez 

poszczególne komisje.  

Ponadto omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

W posiedzeniu uczestniczyli Pani Wójt, Z-ca Wójta, Pani skarbnik, oraz kierownicy referatów. 

W dniu 27 grudnia br. o godz.13 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego na którym opiniowano wszystkie projekty uchwał. 

  

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej.   

Ustalono plan pracy Komisji na rok 2020. 

Ponadto Komisja jednogłośnie wnioskuje, aby na pierwszej sesji w 2020 roku wnieść poprawkę do WPF 

skracającą okres inwestycji pn „Budowa Przedszkola w Jankowie Dolnym” z okresu 2020 -2022  do 

2020-2021 

W dniu 17.12.2019r. wpłynął  od Wojewody Wielkopolskiego protokół kontroli doraźnej wykonywania 

zadań obronnych. 

Czynimy starania o przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla radnych w urzędzie gminy przez WOKISS 

w ramach składki członkowskiej, najprawdopodobniej odbędą się w I kwartale 2020 roku. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

  

Ad.7   

 

 -uchwała Nr XIX/122/2019  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020rok. 

Kierownik Referatu pan Andrzej Trzciński uzasadnił uchwałę. 

Głosowanie uchwały- „za” było 14 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0  

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

- uchwała Nr XIX/123/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w klubie „Senior+” 

Kierownik GOPS-u pan Mariusz Jopa uzasadnił podjęcie uchwały. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał, czy ta zmiana, która jest dzisiaj rozumiem uzupełnienie nie było 

wiadomo wcześniej? Czy uchwała będzie już prawidłowa. 

Kierownik Mariusz Jopa – nowy projekt uchwały był konsultowany z osobą z nadzoru wojewody. 

Głosowanie uchwały: „za” 14 głosów,” przeciw 0”,”wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

- uchwała Nr XIX/124/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia 

zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych 

do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, 

Dyrektor CUW-u Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Patryk Dobrzyński powiedział, 

że opinia komisji jest pozytywna z uwagami dotyczącymi, że ze względu na obniżenie kwoty zwrotu 

kosztów dowozu dzieci  niepełnosprawnych do szkoły, komisja wnioskuje o podjęcie uchwały polegającej 

na wyrównaniu dotychczasowej kwoty kosztów ponoszonych przez rodziców. Podjęcie uchwały w 

przyszłości. 

Przewodniczący Rady – uchwałę dzisiaj poddam pod głosowanie. Wniosek komisji do realizacji 

ewentualnie w styczniu jeśli to będzie możliwe. 
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Głosowanie uchwały: „za”14, „przeciw” 0, „ wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

-  uchwała Nr XIX/125/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 

Z-ca Wójta Pan Maciej Mądry przedstawił projekt uchwały. 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: „za” 14, „przeciw” 0, „ wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

 

- uchwała Nr XIX/126/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na 

rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+” 

Kierownik  GOPS-u Pan Mariusz Jopa omówił projekt uchwały.  

Głosowanie uchwały: „za”13 , „przeciw” 0, „ wstrzymujący 1” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

- uchwała Nr XIX/127/2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko 

Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały. 

Głosowanie uchwały: „za” 14, „przeciw” 0, „ wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

- uchwała Nr XIX/128/2019 w sprawie zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019r. 

w sprawie statutu Gminy Gniezno 

Głosowanie uchwały: „za” 14, „przeciw” 0, „ wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

- uchwała Nr XIX/129/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Gniezno 

Głosowanie uchwały: „za” 14, „przeciw” 0, „ wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

- uchwała Nr XIX/130/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, 

Radna Maria Brykczyńska omówiła projekt uchwały. Radna zapytała radcę prawnego, czy może być zapis 

o numerze Pesel w projekcie uchwały 

Radca prawny poinformował, że numer Pesel nie jest potrzebny w uchwale i przytoczył rozstrzygnięcie 

nadzorcze wojewody o tym mówiące. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek, aby tą uchwałę głosować bez dwóch słów ” numer „Pesel” §5 ust 

1.  

Głosowanie uchwały: „za” 14, „przeciw” 0, „ wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

Głosowanie projektu uchwały po wykreśleniu dwóch słów” numer Pesel” 

Głosowanie uchwały: „za” 14, „przeciw” 0, „ wstrzymujące 0” 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

- uchwała Nr XIX/131/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok 

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo projekt budżetu na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że ten punkt porządku obrad składa się z kilku fragmentów i 

wymienił: 

- przedstawienie projektu uchwały przedstawi skarbnik 

- uchwał składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Gniezno na 2020 rok przedstawi Przewodniczący 

- przedstawienie  wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno, 

- przedstawienie opinii komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego  

- dyskusja nad projektem uchwały 

- głosowanie uchwały. 
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Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik, która omówiła projekt budżetu na 2020 rok  

- dochody kwota 61.304.812,02 mln zł 

- wydatki kwota  67.135.812,02mln zł 

- deficyt kwota  5.831.000,00 mln zł 

Fundusz sołecki ogółem kwota  788.867,83 tys. zł 

Wydatki inwestycyjne kwota 14.424.023,41 mln zł w tym: 

- wydatki drogowe kwota 4.544.453,59 mln zł co stanowi około 31% ogólnej kwoty wydatków 

inwestycyjnych (budowa 9 dróg i 1 chodnika) 

- budowa wodociągów kwota 1 mln zł co stanowi  6,9% ogólnej kwoty wydatków 

inwestycyjnych ( budowa 9 wodociągów) 

- budowa oświetlenia drogowego kwota 206.561,49 tys. zł co stanowi 1,4% ogólnej kwoty wydatków 

inwestycyjnych (6 punktów drogowych) 

- budowa budynku głównego Szkoły Podstawowej w Zdziechowie kwota 4.257.689,61 mln zł co stanowi 

29,5 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych 

- budowa przedszkola w Jankowie Dolnym kwota 2 mln zł co stanowi 13,9 % ogólnej kwoty wydatków 

inwestycyjnych 

- utworzenie żłobka w Zdziechowie kwota 1.465.500,00 mln zł co stanowi 10% ogólnej kwoty wydatków 

inwestycyjnych 

- Budowa garaży wraz z łącznikiem i sanitariatami dla OSP Strzyżewo Smykowe  kwota 500.000,00 tys. 

zł co stanowi 3,45% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych 

- pozostałe wydatki zaplanowane w funduszu sołeckim kwota 276.439,74 tys. co stanowi ok.1,9 % 

wartości ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych. 

Wydatki majątkowe stanowią około 21,5 % wartości wydatków ogółem. 

Wydatki bieżące kwota 52.711.788,61 ml zł co stanowi 78,5 % ogólnej kwoty wydatków, 

w tym: 

- wydatki oświatowe kwota 13.452.120,00 mln zł 

- wydatki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 22.500.770,02 mln zł 

- gospodarka odpadami komunalnymi kwota 2.284.764,00 mln zł 

- oświetlenie kwota 1.175.000,00 mln zł 

- lokalny transport zbiorowy kwota 1.095.066,73 mln zł 

- remonty dróg i zakup kruszywa kwota 1.542.500,00 mln zł. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła autopoprawka do uchwały oraz wniosek Klubu 

Radnych Niezależnych, ale należy odnieść się do pierwotnej projektu uchwały  budżetowej.  

Opinia RIO o projekcie budżetu  była pozytywna z uwagami wyrażonymi w p-cie 6 uzasadnienia. Opinia 

była dostępna dla radnych.   

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego również jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Patryk Dobrzyński – na posiedzeniu 

komisji obradowaliśmy nt. projektu budżetu na 2020r. Zgłaszane były uwagi dot. zastosowania obligacji. 

Obligacje można wydatkować nie celowo, przy różnicy z kredytem, który należy wydatkować na 

określony cel. Ponadto omawiano autopoprawkę przedstawioną przez Panią Wójt i wniosek Klubu 

Radnych Niezależnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że to są odniesienia do pierwotnego projektu budżetu. 

Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu z autopoprawką złożoną przez Panią Wójt oraz z autopoprawką 

zgłoszoną przez Klub Radnych Niezależnych. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

Pytań brak. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę którą złożyła Pani Wójt do projektu budżetu. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – w autopoprawce jest już zawarty wniosek Klubu Radnych 

Niezależnych i jest zgoda Wójta. Wszystko jest w jednym dokumencie. 

 

Pan Mecenas – najpierw musi być głosowana autopoprawka, później wniosek. 
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Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwę w obradach. 

 

Po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosku do projektu budżetu zgłoszoną przez Klub 

Radnych Niezależnych. 

„za” 12 głosów”, „wstrzymujące 2’, „przeciw 0” 

 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

 

Głosowanie autopoprawki zgłoszonej przez Panią Wójt: 

„za” 13, „wstrzymujące 1 , przeciw 0. 

 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

 

Głosowanie całej uchwały Nr XIX/131/2019 w sprawie: w sprawie całej  uchwały budżetowej na 2020r. z 

poprawką Klubu Radnych niezależnych i autopoprawką Wójta  Gminy Gniezno. 

Głosowanie: „za” 12,”przeciw 0 , wstrzymujące 2. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

 

- uchwała Nr XIX/132/2019 w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że będą 4 punkty: 

- przedstawienie projektu uchwały 

-przedstawienie uchwały o wyrażeniu opinii o projekcie WPF Gminy Gniezno na lata 2020-2023 

- przedstawienie opinii komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego  

- dyskusja nad projektem uchwały 

Głosowanie uchwały 

 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady przedstawił opinię RIO o projekcie WPF która jest pozytywna z uwagami w 

punkcie 2 i 7 uzasadnienia. Opinia była dostępna dla radnych. 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Patryk Dobrzyński poinformował, że 

opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Pytań brak. 

Zamknięcie dyskusji. 

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały. 

Głosowanie autopoprawki do WPF. 

„za”  13, przeciw 0, wstrzymujące 1. Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

Głosowanie uchwały Nr XIX/132 /2019 w sprawie o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

„za” 13,przeciw 0, wstrzymujący 1 głos. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu Radnych podziękował Pani Skarbnik za bardzo dobrą współpracę z Radą 

Gminy Gniezno oraz pogratulował i wręczył kwiaty. 

 

Pani Skarbnik podziękowała i powiedziała, że stara się i współpraca będzie coraz lepsza. 

 

 Ad.8 

Przewodniczący Rady poinformował radę o piśmie skierowanym do Rady od Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Wielkopolski w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy o sytuacji finansów jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Wiceprzewodnicząca Rady Kamila Butrymowicz przeczytała  stanowisko do akceptacji Rady. 
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Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska poinformowała, aby zobrazować mieszkańcom, że o kwotę 

ok.2,3 mln. zł. w roku 2020 gmina straci i będzie mniej wpływów z podatków z tytułu ulgi od osób do 26 

roku życia. Można by za te środki wykonać jakąś inwestycję. 

Na inwestycje w budżecie na 2020 jest przeznaczone 21% budżetu. Z informacji prasowych wynika, że 

około 300 samorządów w Polsce ma problem ze spięciem budżetu. Sytuacja finansowa samorządów 

będzie się pogarszała. 

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowisko Rady będzie wysłane do: Sejmu, Senatu, Rady 

Ministrów i do wiadomości do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

Głosowanie stanowiska:” za” 13,”przeciw”0,”wstrzymujące” 0. 

W głosowaniu nie brał udziału radny Jakub Fryza. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem. 

Ad.9 

Przewodniczący Rady przeczytał informację o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Ad.10 

Radny Jakub Fryza zapytał o odpowiedź na jego wniosek złożony w dniu 6 grudnia 2019r. do 

Przewodniczącego Rady. Ustawowy termin odpowiedzi już minął, czy coś w tym temacie się dzieje, 

oczekuję jakiejś reakcji. 

Przewodniczący Rady - ustawowy termin udzielenia odpowiedzi to 30 dni, to nie jest interpelacja.  

Radny otrzyma odpowiedź w terminie ustawowym. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu sołtysowi wsi Wierzbiczany Markowi Słomczewskiemu. 

Sołtys wsi Wierzbiczany – jestem samorządowcem ponad 40 lat i z taką sytuacją się nie spotkałem. 

Mieszkańcy osiedla Księżycowe rozpoczęli budowę drogi gminnej o dł. ok.2.5 km. bez zgody urzędu, za 

własne pieniądze nawożony jest kamień, droga nie jest wytyczona, brak projektu,  

Następnie mieszkańcy byli u sołtysa aby dalsze utwardzanie drogi finansowane było z funduszu 

sołeckiego.  

Od dróg jest władza gminna. Mieszkańcy złożą pismo do gminy w tej sprawie. 

Od marca br. sprawa poboczy od drogi Szczytniki Duchowne w kierunku Jankowa. Część drogi była 

wykonana za poprzednie władze gminy. O tym, że pobocza były źle wykonane mówiłem i było wiadomo. 

Pani Wójt – w sprawie os. Księżycowego chcę uświadomić pana sołtysa, że jest jednostką pomocniczą i 

jego rolą jest zgłaszanie takiego problemu w urzędzie. Takiego sygnału w urzędzie nie było, że 

mieszkańcy budują na własną rękę drogę, a szkoda, że to wybrzmiało na sesji, a nie miało formy 

komunikacyjnej.  

Druga sprawa – utwardzanie poboczy drogi w kierunku Wierzbiczan, temat jest trudny, ale na bieżąco 

staramy się problem rozwiązywać i wspierać mieszkańców. W nowym roku będziemy chcieli poprawić  

infrastrukturę drogową.  

Sołtys Marek Słomczewski – równiarka opłacona przez urząd gminy pracowała na tej drodze, i równała 

kamień zakupiony przez  mieszkańców. Ktoś z pracowników, kto wysłał tam równiarkę nie przekazał 

informacji Pani Wójt. 

Radny Marian Kaźmierczak – sprawa spotkań opłatkowych w szkołach na które były zakupione słodycze 

dla dzieci. Jak się te słodycze mają do sprawy zdrowego żywienia. Pytanie do zastępcy Wójta ponieważ to 

były pieniądze z Komisji Alkoholowej, jak to się ma do zdrowego stylu życia? Czy w tym Programie nie 

ustalono na co mają być wydawane pieniądze będące w dyspozycji. Część rodziców zgłaszała te uwagi. 

Jest duży problem w szkołach z otyłością i początkiem cukrzycy u dzieci. Można było za te pieniądze 

zorganizować półkolonie dla dzieci w  zbliżające się zimowe ferie lub na zakup sprzętu sportowego. 

Drugie pytanie do Pani Wójt – jak to jest  możliwe, że po raz pierwszy gmina Gniezno nie jest 

organizatorem uroczystości w Zdziechowie, która jako jedyna miejscowość w powiecie gnieźnieńskim 

jest miejscem wyjątkowo patriotycznym, bo tam miała miejsce jedyna potyczka zbrojna podczas 

Powstania Wielkopolskiego. 

Przez 16 lat kadencji poprzedniego Wójta były organizowane przez Urząd Gminy, co roku w Zdziechowie 

uroczystości. W ubiegłym roku była wielka uroczystość z okazji 100-lecia, rozumiem, że w tym roku 101 

lecie nie zasługuje, aby zrobić uroczystość. A jeżeli zasługuje to znaczy, że ktoś zaspał. Opinia społeczna 

jest krótka – wstyd.  

Pani Wójt – w dniu dzisiejszym bierzemy udział w uroczystościach jesteśmy zaproszeni. Nie zawsze 

musimy być organizatorem. Wspólnie z sołectwem bierzemy udział. 
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Radny Marian Kaźmierczak – 36 lat temu Związek Harcerstwa Polskiego zaczął organizować rajd 

szlakami Powstańców Wielkopolskich do Zdziechowy, w tym roku go nie ma. W Zdziechowie mamy 

patriotyczny obowiązek urzędu gminy, aby tam być 29-30 grudnia. O tym zapomnieć nam nie wolno. 

Pani Wójt – z tego co wiem to będą przedstawiciele Rady i urzędu gminy. Nie rozumiem o co chodzi 

radnemu. 

Z-ca Wójta pan Maciej Mądry  odpowiadając na drugie pytanie – na początku grudnia br. odbyło się 

spotkanie z dyrektorami szkół i dyrektor przedszkola w Zdziechowie. Zaproponowaliśmy dyrektorom, że 

z funduszu alkoholowego na każdą placówkę przeznaczymy 2 tys. zł. i 1 tys. do przedszkola. 

Rozdysponowanie tych środków było w gestii dyrektorów. 

Radny Marian Kaźmierczak – czy dyrektorzy wiedzieli, że wolno im wykorzystać na dowolny cel? 

Z-ca Wójta – mieli zorganizować dzieciom gwiazdkę. 

Radna Maria Brykczyńska – odnosząc się do wypowiedzi sołtysa z Wierzbiczan w sprawie drogi  

Jankowo Dolne w kierunku Szczytnik Duchownych to złożyłam interpelację. Uważam, że łatanie dziur i 

poboczy nic nie da. Powinno to być zrobione kompleksowo. Jeśli chodzi o os. Księżycowe  we wsi 

Wierzbiczany to napisałam również interpelację o remont tej drogi i również rozmawiałam z 

pracownikiem odpowiedzialnym za drogi. 

Radny Patryk Dobrzyński zapytał Panią Wójt, czy podjęto jakieś działania i rozmowy w sprawie 

organistówki i wjazdu w kościele w Modliszewku? 

Z-ca Wójta – tak zostały podjęte rozmowy z księdzem proboszczem w sprawie wykupu terenu  i w jaki 

sposób będzie to zrealizowane. 

Radna Kamila Butrymowicz – zapytała jaki jest roczny koszt utrzymania platformy zakupu na naszym 

serwerze? 

Pani Wójt – chodzi o jawność dokonywania zakupów i chodzi o zamówienia poniżej 30 tys. euro. 

Obecnie nie powiem ile będzie kosztować ta platforma. Mogę na piśmie pani przesłać informację jaki 

będzie koszt. Jest to standardowe działanie wymagane przepisami i nie mamy wyboru.  

Następnie radna Kamila Butrymowicz zapytała o złożony wniosek na kino letnie. Kwota to 92.155 zł. jaki 

będzie wkład gminy. 

Pani Wójt – całkowita wartość projektu to kwota 92.155 zł., kwota dofinansowania 58.638 zł. wkład 

własny gminy to kwota 33.517 zł.. Rozstrzygnięcie w kwestii przyznania dofinansowania nastąpi nie 

wcześniej jak pod koniec roku 2020, realizacja w roku 2021. 

Radny Łukasz Ciesielski – nie chcę się odnosić w sprawie obchodów  Powstania Wielkopolskiego, kto 

jest winien, a kto nie. Jako mieszkańcy wsi Zdziechowa zawsze ta data była bardzo ważna, również dla 

całego powiatu. Było to jedyne zwycięstwo wygrane w całym Powstaniu Wielkopolskim.  

Jestem jedną z trzech osób które wchodziły w skład odbudowy tego pomnika. Komitet rozwiązano po 

obchodach w ubiegłym roku, pieniądze zostały rozliczone. Radny podziękował obecnej i poprzedniej 

władzy gminy za możliwość upamiętnienia w sposób szczególny jakim jest pomnik w Zdziechowie. 

Skromne uroczystości odbędą się dzisiaj pod Pomnikiem w Zdziechowie. 

W najbliższym czasie powstanie w Zdziechowie  komitet uroczystości obchodów  Powstania 

Wielkopolskiego  w Zdziechowie. Będzie się składał z kilku członków, mam nadzieję, że zarówno władze 

gminy, mieszkańcy i osoby zainteresowane.   

Radny zaprosił i swoim imieniu, księdza proboszcza i mieszkańców na msze świętą w dniu  dzisiejszym o 

godz.18.00 do kościoła do Zdziechowy następnie przejście i złożenie kwiatów pod pomnik Powstańców. 

Pani Wójt -  serdecznie podziękowała wszystkim obecnym dzisiaj w dniu uchwalania pierwszego budżetu 

Gminy Gniezno przygotowanego w tej kadencji. Dziękuję służbom mundurowym, sołtysom, 

przedstawicielom prasy, wszystkim gościom. Życzę wszystkim, aby Nowy Rok był wyjątkowy, obfitował 

w zdrowie, aby był pełen dobrych działań, radości i ciekawych niespodzianek dla wszystkich 

mieszkańców, wszystkiego dobrego.  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska -  w imieniu Klubo Radnych Niezależnych podziękowała za 

pierwszy rok współpracy na ręce Pani Wójt, Pana Wójta, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, i pozostałych 

pracowników urzędu i złożyła życzenia noworoczne. Zdarza się, że  mamy rozbieżne opinie w różnych 

tematach. Często  mamy inne spojrzenie na sprawy gminne. Ale to chyba nie jest złe. Chodzi o to, aby 

szukać najlepszych rozwiązań. W tych najważniejszych sprawach wydaje mi się, że mamy podobne 

zdanie. I tego życzę wszystkim, abyśmy w przyszłym roku podejmowali dobre decyzje. Zdrowia, 

wszelkiej pomyślności i realizacji budżetu, który dzisiaj został przyjęty z jak największą korzyścią dla 

wszystkich naszych mieszkańców. 



 10 

Przewodniczący Rady złożył również życzenia dla wszystkich obecnych na sali, dla mieszkańców gminy 

wszystkiego dobrego w życiu osobistym i samorządowym oraz spokoju na przyszły rok i na całą 

kadencję. 

Ad.10 

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

  

Obrady sesji trwały od godziny  13.00 – 15.25   

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

 

  


