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Protokół Nr XXII sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2020r.,która odbyła się 

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

 
Ad.1 

Otwarcia XXII 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, 

Sołtysów Gminy, pracowników urzędu Gminy. 

Na sesji obecnych jest 12 radnych, nieobecni radni: Maria Brykczyńska, Kamila Butrymowicz i Jakub 

Fryza. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. 

Przewodniczący Rady powitał w sposób szczególny nowo wybranego od tygodnia sołtysa wsi Goślinowo i 

wsi Winiary p. Stanisława Kłopotowskiego, który w dniu 21 lutego br. został wybrany sołtysem tych wsi. 

Witam osoby, które obserwują obrady sesji w internecie. 

 

Ad.2 

Porządek obrad był dostępny w internecie. 

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy Gniezno. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Gniezno. 

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.Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie Pana Stanisława 

Borkowskiego w sprawie zasad odprowadzania wód opadowych z osiedli i dróg gminnych. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku, 

b) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gniezno w 2020 roku, 

c)przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany 

źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinny w ramach programu 

„Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”.  

d/zmiany do budżetu na 2020 rok 

9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

10.Wolne wnioski i informacje. 

11.Zamknięcie obrad XXII sesji  Rady Gminy Gniezno. 

  

Ad.3 

Pani Wójt poprosiła o zmianę porządku obrad w taki sposób, aby wprowadzić projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie na 2020r. do pkt 8 ppkt d. 

 

Głosowanie wniosku 12 za, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

 

Ad.4 

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

urzędu. Uwag nie wniesiono, wobec tego uznaję, że protokół został przyjęty. 
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Ad.5     

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności Wójta w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2020r. 

Referat Gospodarki i Rozwoju – zakończono inwestycję budowa sieci wodociągowej we wsi Szczytniki 

Duchowne, koszt wykonania to kwota brutto 83 tys. zł. 

Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę Remizy Strażackiej we wsi 

Strzyżewo Smykowe. 

 

Budowa budynku głównego kompleksu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie – prace przebiegają bez 

opóźnień, zgodnie z harmonogramem. 

Zamówienia Publiczne: ogłoszone są dwa zmówienia: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, - termin otwarcia ofert 25.03.br. oraz bieżące remonty cząstkowe dróg w 2020 roku, termin 

otwarcia, termin otwarcia ofert 10.03.br. 

Dzisiaj ogłoszony będzie przetarg na budowę Remizy Strażackiej w Strzyżewie Smykowym. 

Postępowania o zamówienie publiczne które są na etapie oceny to zakup energii elektrycznej – zamówienie 

podlega ocenie. Termin podpisania umowy przewidujemy na 16 marca br. 

 

W dniu 18 lutego podpisano umowę na zadanie adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w Zdziechowie. 

Umowę zawarto z firmą Hen-Bud, termin wykonania robót to 31 maja br. 

Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy przedszkola w Jankowie Dolnym. W dniu 24 lutego 

skierowałam pismo w tej sprawie do Rady Gminy. Przygotowano analizę możliwości zrealizowania 

inwestycji, która zawiera możliwe warianty realizacji. Analizę omówiono na Komisji Oświaty w dniu 24 

lutego br. podczas której radni zgłaszali propozycje zmian. Zgodnie z ustaleniami oczekujemy na formalne 

przedstawienie propozycji złożonych przez Komisję Oświaty. Jesteśmy na etapie planowania inwestycji. 

Planowanie przestrzenne – toczą się działania związane z realizacją umowy na przygotowanie aktualizacji 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do końca lipca br. ma zostać 

przekazany projekt pierwszego etapu tej aktualizacji. 

Rozpoczęły się i trwają szkolenia w ramach projektu ”podniesienie kompetencji cyfrowej dla mieszkańców 

gminy Gniezno”. Pozostały wolne miejsca na szkolenia. 

W dnia 2 i 3 marca br. od godz.14-20 można wziąć udział w szkoleniu Rodzic w internecie oraz 30 i 31 

marca w godz.8-14 takie samo szkolenie. Od 30 i 31 marca w godz.14-20 działam w sieciach 

społecznościowych. 

Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych – przygotowano regulamin  udzielania 

dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w 

ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gniezno”. W dniu dzisiejszym ta uchwała 

będzie przez Radę procedowana. Daje to początek działań dających poprawę jakości powietrza w naszej 

gminie. 

W zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenie sołectw zadania są realizowane na bieżąco. 

Zrealizowano już zadanie – sterylizacja i kastracja kotów na rzecz właścicieli, środki zostały już 

wyczerpane. 

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych – zadania  prowadzone są na bieżąco. Głównie prace związane są z 

przyjętymi uchwałami dot. zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Referat dba o to, aby 

skutecznie zawiadomienia zostały dostarczone mieszkańcom. Jednocześnie będą dostarczane ulotki w jaki 

sposób segregować odpady.   

W dniu 19 lutego odbyła się narada dyrektorów placówek oświatowych, na którym omówiono bieżące 

sprawy, rekrutacji i promocji jednostek oświatowych. 

 



  

3 

 

W dniu 21 lutego odbyły się wybory nowego sołtysa wsi Goślinowo w wyniku czego nowym sołtysem 

został wybrany pan Stanisław Kłopotowski. 

Następnie Pani Wójt podziękowała poprzedniemu sołtysowi Pani Wiolecie Nawrockiej za pracę i 

zaangażowanie na rzecz samorządu lokalnego. 

Przewodniczący Rady również podziękował Pani Wiolecie Nawrockiej za zaangażowanie na rzecz sołectwa 

i wspólnoty mieszkańców i wręczył kwiaty. 

Następnie Pani Wójt i Pan Przewodniczący Rady złożyli gratulacje nowemu sołtysowi Panu Stanisławowi 

Kłopotowskiemu. 

 

Po przedstawieniu przez Panią Wójt sprawozdania radna Agnieszka Rzempała- Chmielewska zapytała, czy 

były analizy, aby ogłosić przetarg na odbiór odpadów na okres 3 lat, byłaby to korzystna opcja dla 

samorządu. 

Pani Wójt – sprawdzę, czy taka sytuacja jest możliwa. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o pracy Rady między sesjami. 

 W dniu 15 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego, która spotkała się w OSP Strzyżewo Smykowe wraz ze strażakami i omawiano następujące 

tematy: ocena stanu zabezpieczenia nowego  samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Strzyżewo 

Smykowe, omówiono  również sprawę rozbudowy strażnicy. 

Dalsza część posiedzenia odbyła się w budynku urzędu gminy na które zaproszono przedstawicieli jednostek 

OSP z terenu gminy Gniezno. Poruszano temat oceny stanu bezpieczeństwa ppoż. na terenie gminy oraz 

infrastruktury z tym związanej. 

W dniu 24 lutego br. obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. 

Członkowie  Komisji udali się w teren do Zdziechowy w celu obejrzenia powstającego żłobka w budynku 

głównym szkoły. 

Dalsze obrady komisji odbyły się w biurze Rady, gdzie Pani Wójt przedstawiła pismo w sprawie budowy 

przedszkola w Jankowie Dolnym, w którym przedstawiła trzy warianty wykonania inwestycji. Ksero pisma 

otrzymali wszyscy radni. 

W dniu 26 lutego br. obradowała Komisja Rewizyjna na której zgodnie z planem pracy Komisji 

przeprowadzono kontrolę procedur w ramach zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro w 2019r. analiza 

wydatków w ramach działu 750 klasyfikacji budżetowej ”administracja publiczna” w 2019r. 

W dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego na którym  omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Uwag do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi Zarządu Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie Panu 

Stanisławowi Borkowskiemu w sprawie zasad odprowadzania wód opadowych z osiedli i dróg gminnych. 

Wystąpienie umieściłem w porządku obrad na wniosek radnego Ryszarda Majewskiego. 

 

Pan Stanisław Borkowski – 13 tys. mieszkańców w systemie spółki wodnej jest 7.200 ha. 

Urządzenia melioracyjne dzielą się na dwie grupy: 

- podstawowe – rzeki, kanały i rurociągi powyżej 600 mm. którymi zajmują się Wody Polskie, 

- urządzenia szczegółowe - to są rowy śródpolne i cały system melioracji znajdujący się w ziemi. 
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Sprawa wydawania zezwolenia na wszelkiego rodzaju budowy. Przedsiębiorstwo Wody Polskie wydaje w 

swoim zakresie zezwolenia, to nie wystarczy. Każda firma posiada swój zakres za który odpowiada. ale 

Spółki wodne również. 

Wysyłamy pisma do urzędów m.in. do Starostwa Powiatowego z informacją, że należy żądać dwóch 

zaświadczeń w momencie wydawania pozwolenia na budowę. 

 

Melioracja obecnie ma 130 lat i nikt nie przewidział w tych latach, że na wsiach powstaną osiedla  

mieszkaniowe, ale te urządzenia służyły rolnikom i na te cele to wystarczyło. Najgorsze są gwałtowne 

ulewy, wtedy urządzenia melioracyjne tych wód odebrać nie mogą. 

  

Rok 2017, kiedy wystąpiła ulewa z wichurą pokazał wszystkie inwestycje, które były prowadzone w 

gminach jak zostały zniszczone infrastrukturą. Nikt wtedy nie zainteresował się, czy w spółce dajemy radę. 

W roku 2017 wydaliśmy 200.000 zł., jak w innych latach, usuwając z rowów drzewa, baloty słomy. 

Wszystkie rowy przy drogach należą do zarządcy drogi. Powstało wiele nowych osiedli i domów, to są 

tysiące m2, gdzie jest utwardzony teren. Woda z tych nieruchomości płynie do naszych rowów. 

Chcemy doprowadzić zgodnie z prawem wodnym do tego, aby ci którzy korzystają z urządzeń 

melioracyjnych ponosili takie same koszty, które ponoszą rolnicy. Rolnicy sami tych rowów nie są w stanie 

utrzymać. 

Spółka zajmuje się konserwacją urządzeń melioracyjnych, a nie melioracją. 

Na działalność Spółka otrzymuje dotacje, które można otrzymać, jeśli spełnia się określone warunki. 

Starostwo Powiatowe poinformowało, że w roku 2020 otrzymamy o 50 tys. mniej dotacji. Nie wiemy 

jeszcze jaka kwota będzie od Wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego. 

Celowe byłoby, aby wszyscy korzystający z melioracji uczestniczyli w kosztach utrzymania tych urządzeń. 

Jest to dobro wspólne. 

Zwracamy dużą uwagę, aby nie niszczyć tych urządzeń przy inwestycjach gminnych, aby były uzgodnienia i 

nadzór nad inwestycjami. 

Te inwestycje psują nam urządzenia i należy zrobić wszystko, aby tego nie było. 

Spółki są powołane, ale działają w określonych ramach. 

Mam taką nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i będzie tak jak jest w gm. Kłecko, że jest partycypacja w 

kosztach i spółka wodna otrzymuje dofinansowanie do robót w terenie. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy członkami spółki są tylko rolnicy, czy też podmioty 

prawne? 

 

Pan Stanisław Borkowski – głównie rolnicy, ale również 

zakłady, które partycypują w kosztach na podstawie zezwoleń wodnoprawnych. 

 

Dalej Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy są potrzebne dwa zaświadczenia ze spółki 

wodnej i z Wód Polskich w przypadku wydawania warunków zabudowy? 

 

Pan Stanisław Borkowski – osoba, która ubiega się o pozwolenie na budowę powinna dostarczyć do 

instytucji, która wydaje pozwolenia na budowę pewne uzgodnienia do Wód Polskich oraz do Spółki Wodnej.   

Dalej radna zapytała, czy spółka Gniezno dotyczy tylko gminy Gniezno, czy Miasto Gniezno ma swoją 

spółkę? 

Pan Stanisław Borkowski – dotyczy tylko gminy Gniezno. Miasto Gniezno nie posiada swojej spółki 

wodnej, są pewne porozumienia między miastem, a spółką dotyczące rowów. 
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Radna zapytała, czy że pan prezes przychodzi w celu dyskusji rady na  temat możliwości dotowania w 

przyszłości spółki. Były lata, że co roku wysyłano do gmin pismo o możliwości przeznaczenia środków na 

dotowanie spółki.   

Na przykład Gminna Spółka Wodna w Kłecku wysokość składki to 41 zł. za hektar. Kłecko otrzymało 

dotację w wysokości 118 tys. zł. 

Spółka Wodna w Gnieźnie otrzymała dotację w wysokości 86 tys. zł. To jest tylko za 7.200 ha. a gdzie jest 

reszta gruntów?. Gdzie są wszystkie osiedla mieszkaniowe. Ktoś wyłączył z rolnictwa te hektary, ktoś dał 

zgodę, woda musi gdzieś odpłynąć. 

Nie może być tak, że melioracja na tych terenach jest zdewastowana. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy pan uważa, że mieszkańców tych nieruchomości 

należy opodatkować? 

Pan Borkowski – nie odpowiem pani na to pytanie. 

 

Radny Patryk Dobrzyński – czy spółka nie popełniła błędu nie wykonując inwentaryzacji sieci urządzeń 

melioracyjnych 

 

Pan Stanisław Borkowski -  obowiązuje RODO i nie można uzyskać żadnych informacji. Nie ma map i to 

jest zasadniczy problem. Posiadamy wycinkowe mapy. Pracownicy z długoletnim doświadczeniem wiedzą 

w terenie, gdzie znajdują się urządzenia melioracyjne.   

Radny Patryk Dobrzyński zapytał.w jaki sposób inwestor ma stwierdzić, czy w danym gruncie są urządzenia 

melioracyjne? 

Pan Stanisław Borkowski – inwestor powinien zgłosić się do Wód Polskich i do Spółki Wodnej w celu 

uzyskania opinii na co może natrafić w prowadzonej inwestycji. 

 

Radny Patryk Dobrzyński - dopóki nie zmienią się przepisy dotyczące wydawania warunków zabudowy to 

jedynie można prowadzić kampanię informacyjną dla inwestorów. Można by zrobić zebrania na szczeblu 

centralnym, a nie samorządowym. Brak jest urządzeń melioracyjnych na mapach. 

 

Pan Borkowski – tym bardziej warto wystąpić do Spółek Wodnych i Wód Polskich. Chcemy doprowadzić 

do tego, aby była partycypacja w kosztach dla tych podmiotów, które spuszczają wodę. Jak nie będzie 

dotacji wówczas sami rolnicy nie udźwigną problemu. 

 

Radna Agata Górna – podziękowała panu Borkowskiemu za to, co spółka robi, ponieważ to jest ważne. 

W  nawiązaniu do wypowiedzi radnego Dobrzyńskiego powiedziała, że proces legislacyjny należy 

rozpocząć na szczeblu centralnym. 

Kwestie ustawy i odpowiednich przepisów zmobilizują Polaków. Radna zapytała jaki procent rolników płaci 

składki? 

Pan Borkowski – rolnicy, którzy płacą za tych 7 200 ha. to ściągalność jest wysoka, na poziomie 94-96%. 

W tym roku za 2019rok ściągalność wynosi 88%, ale tych rolników, którzy są w ewidencji Spółki. 

  

Radny Łukasz Ciesielski podziękował panu Stanisławowi Borkowskiemu. Zauważył, że jest długoletni 

problem, ponieważ członkowie spółek, czyli rolnicy mają pretensje, że prezes lub pracownik nie pojawiają 

się na zebraniach, aby przedstawić potrzebne informacje. Na zebraniach obecni są nie tylko mieszkańcy, ale 

także członkowie spółki wodnej i zasługują na szacunek, aby raz na 4 lata ktoś przyjechał i przedstawił 

informację. Apel od mieszkańców, aby takie zebrania się odbyły w świetlicy wiejskiej i na jednym zebraniu 

kilka miejscowości wybrać kilku delegatów, wystarczy jeden wieczór i wszyscy będą chętni do pracy, będą 
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docenieni i wszyscy będą wiedzieć, na co mogą liczyć i co jako rolnicy możemy przekazać jako swój wkład 

do spółek wodnych. 

 

Pan Borkowski – wybór delegatów na zebraniach zostawiamy rolnikom. Obecność na zebraniach jest 

niemożliwa, ponieważ jest ponad 100 wsi. Można połączyć zebrania wiejskie i powiadomić Spółki Wodne 

wówczas będzie łatwiej przedstawić problemy i wszelkie informacje. Pan Borkowski podziękował Panu 

Łukaszowi Ciesielskiemu za dotychczasową współpracę, która była bardzo dobra. 

Podziękował również za wysoką frekwencję na walnym zebraniu w Gnieźnie. 

Pan Borkowski powiedział, że rowy są robione, wymagają rozbudowy, a nie tylko konserwacji. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że omawiany problem jest szeroki i jeśli rada będzie chciała się zebrać to   

zaprosi przedstawicieli Spółki Wodnej na Komisję Gospodarki Rolnej. 

 

Sołtys Stanisław Kłopotowski – przepisy istnieją, niedawno doświadczyłem, gdy starałem się o pozwolenie 

na budowę i w nim jest zawarty zapis, że należy dbać o stan istniejących urządzeń drenarskich. W 

przypadku ich uszkodzenia inwestor ma obowiązek te urządzenia naprawić. Spółka Wodna ponosi dużo 

winy z uwagi na brak nadzoru. Wydaje się pozwolenia, ale nikt nie sprawdzi, czy inwestor dba o urządzenia 

drenarskie. Map nie ma dlatego, że urządzenia są źle zbudowane. Pan Prezes wspomniał o opadach deszczu 

w 2017 roku. Przy modernizacji urządzeń należy pomyśleć nie tylko o odpływie wody, ale także o 

zatrzymaniu wody ponieważ kolejny rok była susza. 

Dalej sołtys powiedział, że nie wie, kto ma nadzorować: starostwo, gmina, czy Spółka. Rolnicy mają 

pretensje, że nikt ze Spółki nie zwróci uwagi inwestorowi i nie poinformuje go, aby naprawił uszkodzone 

dreny. Rolnicy mają o to pretensje. 

  

Pan Stanisław Borkowski – Spółka Wodna ma takie same możliwości jak rolnik, czyli nie ma żadnych, aby 

zwrócić uwagę inwestorowi, który buduje dom, aby uszkodzone urządzenia naprawił. 

 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Prezesowi Stanisławowi Borkowskiemu za wystąpienie. 

 

Radny Marian Kaźmierczak zgłosił wniosek formalny o 10 minut przerwy w obradach. 

Przewodniczący Rady podda wniosek formalny pod głosowanie: 

za 5 głosów, przeciw 1, wstrzymujące 6 głosów. 

Wniosek radnego M. Kaźmierczaka został odrzucony. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwał 

 

Uchwała Nr XXII/158/2020 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania 

publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na 

terenie Gminy Gniezno w 2020 roku 

 

Kierownik Referatu Rafał Skweres przedstawił i omówił projekt uchwały. 

Radny Patryk Dobrzyński – na posiedzeniu komisji były pytania radnych, czy można na lata następne 

wprowadzić zapis w uchwale, aby była karencja 7 dni od umieszczenia psa w schronisku do uiszczenia 

opłaty. 

Pan  Rafał Skweres – możemy zawierać takie porozumienie tylko ze schroniskiem na terenie powiatu. 

W przypadku zgłoszenia o psie to w pierwszej kolejności publikuje się zdjęcia na stronie internetowej, 

wykonuje się telefon do sołtysa, szuka się adopcji. 

Przechowanie psa przez 7 dni również by kosztowało. 
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Radny Dobrzyński- czy ustawa narzuca obowiązek korzystania z zarejestrowanych schronisk? 

Kierownik Rafał Skweres – jest obligatoryjne wskazanie musi być schronisko dla zwierząt. 

Przewodniczący Komisji Finansów Patryk Dobrzyński - opinia Komisji o projekcie uchwały jest pozytywna. 

 

Radna Agnieszka Rzempała- Chmielewska – co w przypadku jeśli pies jest agresywny w weekend, gdy 

schronisko jest nieczynne ? 

 

Kierownik Rafał Skweres – odbieram telefony w sobotę i niedzielę, zgłoszeń jest dużo, wyjeżdżam na 

miejsce sprawdzić. Jeżeli stwierdzę, że pies jest mały wówczas proszę osobę na której posesji znalazł się 

bezdomny pies o zaopiekowanie się przez 2-3 dni. W tym czasie szukamy adopcji lub znajdują się 

właściciele. 

Jeśli jest to pies duży to mamy podpisaną umowę z firmą, która wyłapuje takie zwierzęta. 

Firma, która wyłapuje i dostarczy psa koszt wynosi 450,00 zł, jeśli tylko dostarczy to kwota wynosi 350,00 

zł. 

 

Radna Iwona Modrzejewska -  jeżeli ja wyłapię takiego psa, miałam taki przypadek to, czy kwota 350 zł. nie 

jest pobierana ponieważ firma wyłapująca nie jest powiadamiana. 

 

Kierownik Rafał Skweres – kwota nie jest pobierana. Staramy się, aby zwierzę bezdomne trafiało do 

schroniska za pomocą firmy dlatego, że firma ma przystosowany samochód. 

Radna Iwona Modrzejewska – kto ustala liczbę psów na rok w schronisku? 

Kierownik Rafał  Skweres – gmina wystąpiła do Prezydenta Miasta Gniezno z prośbą, aby zapewnił 11 

miejsc dla psów w schronisku. 

Radny Łukasz Ciesielski – czy prawnie możemy zachęcić właścicieli psów o założenie czipów, czy można 

przeprowadzić kampanię informacyjną na ten temat. Może gmina by dofinansowywała takie oznakowanie 

psów, które nie jest dużym koszt. Większość przypadków zaginięcia psa, byłoby szybko do odszukania. 

Kierownik Rafał Skweres – zachęcamy, aby się opiekować swoimi zwierzętami, ale większość tych psów 

jest spoza terenu gminy. Do schroniska są również zgłoszenia kotów dla nich znajdziemy zawsze domy. 

Gmina wprowadziła zabezpieczenie środków finansowych na sterylizację i kastrację 40 kotów 

posiadających właściciela. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

 

Głosowanie uchwały: za 12,przeciw  0,wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

- uchwała Nr XXII/159/2020 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku. 

Kierownik Rafał Skweres omówił uchwałę razem z poprzednią uchwałą. 

 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

- uchwała Nr XXII/160/2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu 

Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenu Gminy Gniezno. 
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Kierownik Rafał Skweres uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała jest pierwszy raz prezentowana. W okresie 

zimowym na terenie gminy zwiększone jest stężenie zanieczyszczenia w powietrzu. Zachęcamy 

mieszkańców gminy do wymiany starych pieców tzw. kopciuchów na piece gazowe. Oprócz tego, że na 

terenie woj. wielkopolskiego funkcjonuje Program „Czyste powietrze „ gdzie mieszkańcy naszej gminy  

mogą składać wnioski o wymianę pieca do, to gmina Gniezno chce przedstawić swój program. Regulamin 

różni się on od programu rządowego tym, że nie ma  kryterium dochodowego. W gminnym programie 

wprowadza się tylko limit dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3.000 zł. i 

tylko do pieców gazowych. Dużo osób korzysta z programu Czyste powietrze”. Pani Wójt podpisała 

porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i pomagamy w złożeniu takiego wniosku. 

Nie wszystkie gminy skorzystały z tego zaproszenia, wiąże się to z dodatkowymi zadaniami. W powiecie 

gnieźnieńskim tylko dwie gminy podpisały takie porozumienie. Ogłoszony będzie termin nabór wniosków i 

podamy kwoty zabezpieczone w budżecie. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów  Patryk Dobrzyński – opinia komisji jest pozytywna. Uwaga radnego 

Łukasza Ciesielskiego, aby w przyszłości wprowadzić zapis, który nie będzie dyskryminował mieszkańców, 

którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci gazowej, w celu wymiany pieca. Piec na eko groszek 

jest również zaliczany do ekologicznych i dobrze by było, aby taki zapis się znalazł w regulaminie. 

 

Kierownik Rafał Skweres – projekt regulaminu był opiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Urzędy te wydały opinie pozytywne. 

Radna Agnieszka Rzempała- Chmielewska – czy zgodnie z zapisami w uchwale z dofinansowania może 

skorzystać tylko przedsiębiorca, który ma zakład pracy w domu, czy może to być zakład pracy? 

 

Kierownik Rafał Skweres – wprowadzamy do budynków jednorodzinnych i lokali, nie dotyczy to miejsc 

użyteczności publicznej. 

 

Radna Agata Górna –  mogą być dwa budynki na jednej nieruchomości i jeden właściciel, może ubiegać się 

o dwa dofinansowania, czy dofinansowanie jest do pieca, nie do właściciela? 

 

Kierownik Rafał Skweres – dofinansowanie jest do pieca, do lokalu mieszkalnego i do budynku. Jeżeli 

właściciel posiada na terenie gminy Gniezno trzy domy i w jednym wystąpi z wnioskiem na program 

„Czyste Powietrze „a na drugi dom wystąpi o dofinansowanie do gminy, to jeżeli właściciel posiada trzy 

domy, może wystąpić z tego programu do tych trzech nieruchomości. 

  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy mamy wiedzę, jakie jest zanieczyszczenie na terenie 

gminy Gniezno, czy są prowadzone badania? 

 

Kierownik Rafał Skweres – na terenie gminy Gniezno nie posiadamy stacji pomiaru zanieczyszczenia 

W programie ochrony powietrza dla wielkopolski jest to dobrze opisane i jest wskazane, że dużym 

źródłem zanieczyszczenia dla gminy Gniezno, jest bliska lokalizacja z miastem Gniezno. Nie posiadamy 

przyrządów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. 

 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

- uchwała Nr XXII/161/2020r. w sprawie zmiany w budżecie na 2020r. 

 Pani skarbnik Lidia Lebizon powiedziała, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji 

Finansów i przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie widzi potrzeby opiniowania przez komisje. 

Głosowanie uchwały: 12 głosów za, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

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

sesji. 

 

Ad.10 

Wójt Maria Suplicka wpłynęło pismo skierowane do radnej Pani Wioletty Nawrockiej i radnego miasta 

Gniezna dotyczące inicjatywy budowy ronda i sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej 194A na 

skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej. Pismo skierowane do wójta z zapytaniem, czy wójt  poprze tą inicjatywę 

celem zwiększenia bezpieczeństwa. 

W gminie Gniezno od dawna były prowadzone starania o polepszenie bezpieczeństwa na tym odcinku 

drogowym. Od momentu kiedy jestem wójtem, były prowadzone rozmowy, były spotkania i są dokumenty o 

tych działaniach świadczące. 

Jedno z pism zostało wysłane w lipcu 2019r. do Wojewódzkiej Zarząd Dróg w Poznaniu w sprawie budowy  

sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniu. Odpowiedź nadeszła w m-cu sierpniu2019r. , że nie ma możliwości 

budowy takiej sygnalizacji. Kolejne pismo w tej sprawie wystosowano w styczniu 2020r. Odpowiedź była, 

że przy dostępności środków finansowych będzie rozważenie budowy sygnalizacji świetlnej na tym 

skrzyżowaniu. Nie jest to kompetencja gminy, ponieważ teren należy do miasta. W sprawę bardzo jest 

zaangażowana radna Wioletta Nawrocka oraz radny z miasta. W pełni popieramy tą inicjatywę. 

 

Pani Wójt zaprosiła sołtysów na dzień 5 marca br. na godz.12.00 na odprawę na której będą omawiane 

bieżące sprawy, zasady wydatkowania funduszu sołeckiego, pobierania inkaso oraz o dostarczaniu 

informacji o podwyżce opłaty za śmieci. 

Radna Wioletta Nawrocka dodała, że takie pismo otrzymali również: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego 

Piotr Gruszczyński, Prezydent Miasta Gniezno Tomasz Budasz i Zarząd Dróg Powiatowych. Radna 

podziękowała panu Hubertowi Binarsch za pomoc.  

Sołtys wsi Piekary pani Iwona Budzyńska – zapytała o sprawę dofinansowania do zbiórki odpadów 

produkcji rolniczej tj. folii, sznurki, siano. Rolnicy pytają, jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy? 

Pani Wójt – w tym zakresie były starania o dofinansowanie wywozu tych odpadów. W tej chwili nie 

odpowiem na jakim to jest etapie. Sprawę wyjaśnię i poinformuję panią telefonicznie najszybciej jak to 

będzie możliwe. 

 

Sołtys wsi Braciszewo pani Czesława Budzyńska – na jakim etapie jest kanalizacja Braciszewo i rozbudowa 

nitki wodociągowej Braciszewo i Obora. 

Pani Wójt – jest wykonana dokumentacja sieci kanalizacyjnej we wsiach Obora i Braciszewo. Gmina 

ubiegała się o dofinansowanie do budowy, ale nie zostaliśmy zakwalifikowani. Jesteśmy na liście 

rezerwowej. Chcemy się odwołać, co do oceny wniosku i od tej pozycji na liście rankingowej. 

Jest jakaś szansa na dofinansowanie startując nawet z listy rezerwowej, jeżeli wcześniejsze projekty 

przyniosą oszczędności, to wówczas automatycznie projekty z listy rezerwowej mają szanse na uzyskanie 

dofinansowania. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie z wójtem gminy Łubowo w sprawie podłączenia 

do Strykowa kanalizacji.   

Wodociąg – koszt inwestycji to kwota 600 tys. pochłonęło by to całą pulę środków przeznaczoną na 

wodociągi na gminę. Będziemy szukać rozwiązania, staramy się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji, aby współfinansować inwestycję. Temat jest trudny i kosztowny. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu 6 marca br. odbędzie się szkolenie bezpłatne z WOKISS w 

ramach składki członkowskiej o tematyce: prawne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. 

Udział wezmą również radni z okolicznych samorządów. 

 

Ad.11 Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie i podziękował wszystkim 

za przybycie. 

 

 

Protokolant 

Mirosława Szyda
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Ad.10 

Wójt Maria Suplicka wpłynęło pismo skierowane do radnej Pani Wioletty Nawrockiej i radnego miasta 

Gniezna dotyczące inicjatywy budowy ronda i sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej 194A na 

skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej. Pismo skierowane do wójta z zapytaniem, czy wójt  poprze tą inicjatywę 

celem zwiększenia bezpieczeństwa. 

W gminie Gniezno od dawna były prowadzone starania o polepszenie bezpieczeństwa na tym odcinku 

drogowym. Od momentu kiedy jestem wójtem, były prowadzone rozmowy, były spotkania i są dokumenty o 

tych działaniach świadczące. 

Jedno z pism zostało wysłane w lipcu 2019r. do Wojewódzkiej Zarząd Dróg w Poznaniu w sprawie budowy  

sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniu. Odpowiedź nadeszła w m-cu sierpniu2019r. , że nie ma możliwości 

budowy takiej sygnalizacji. Kolejne pismo w tej sprawie wystosowano w styczniu 2020r. Odpowiedź była,że 

przy dostępności środków finansowych będzie rozważenie budowy sygnalizacji świetlnej na tym 

skrzyżowaniu. Nie jest to kompetencja gminy, ponieważ teren należy do miasta. W sprawę bardzo jest 

zaangażowana radna Wioletta Nawrocka oraz radny z miasta. W pełni popieramy tą inicjatywę. 

 

Pani Wójt zaprosiła sołtysów na dzień 5 marca br. na godz.12.00 na odprawę na której będą omawiane 

bieżące sprawy, zasady wydatkowania funduszu sołeckiego, pobierania inkaso oraz o dostarczaniu 

informacji o podwyżce opłaty za śmieci. 

Radna Wioletta Nawrocka dodała, że takie pismo otrzymali również: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego 

Piotr Gruszczyński, Prezydent Miasta Gniezno Tomasz Budasz i Zarząd Dróg Powiatowych. Radna 

podziękowała panu Hubertowi Binarsch za pomoc.  

Sołtys wsi Piekary pani Iwona Budzyńska – zapytała o sprawę dofinansowania do zbiórki odpadów 

produkcji rolniczej tj. folii, sznurki, siano. Rolnicy pytają, jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy? 

Pani Wójt – w tym zakresie były starania o dofinansowanie wywozu tych odpadów. W tej chwili nie 

odpowiem na jakim to jest etapie. Sprawę wyjaśnię i poinformuję panią telefonicznie najszybciej jak to 

będzie możliwe. 

 

Sołtys wsi Braciszewo pani Czesława Budzyńska – na jakim etapie jest kanalizacja Braciszewo i rozbudowa 

nitki wodociągowej Braciszewo i Obora. 

Pani Wójt – jest wykonana dokumentacja sieci kanalizacyjnej we wsiach Obora i Braciszewo. Gmina 

ubiegała się o dofinansowanie do budowy, ale nie zostaliśmy zakwalifikowani. Jesteśmy na liście 

rezerwowej. Chcemy się odwołać, co do oceny wniosku i od tej pozycji na liście rankingowej. 

Jest jakaś szansa na dofinansowanie startując nawet z listy rezerwowej, jeżeli wcześniejsze projekty 

przyniosą oszczędności, to wówczas automatycznie projekty z listy rezerwowej mają szanse na uzyskanie 

dofinansowania. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie z wójtem gminy Łubowo w sprawie podłączenia 

do Strykowa kanalizacji.   

Wodociąg – koszt inwestycji to kwota 600 tys. pochłonęło by to całą pulę środków przeznaczoną na 

wodociągi na gminę. Będziemy szukać rozwiązania, staramy się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji, aby współfinansować inwestycję. Temat jest trudny i kosztowny. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu 6 marca br. odbędzie się szkolenie bezpłatne z WOKISS w 

ramach składki członkowskiej o tematyce: prawne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. 

Udział wezmą również radni z okolicznych samorządów. 

 

Ad.11 Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie i podziękował wszystkim 

za przybycie. 

 

Protokolant 
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Mirosława Szyda 


