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Protokół Nr XXVI/2020 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno w dniu 

25 czerwca 2020 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy. 
 

Ad.1 

 

Obrady sesji  prowadzone rozpoczęły się o godz. 13.00.  

 

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

powitał wszystkich obecnych: Panią Wójt Gminy Marię Suplicką, z-cę Wójta Pana Macieja Mądrego, 

Panie i Panów Radnych Gminy Gniezno, sołtysów i mieszkańców gminy Gniezno, którzy obserwują 

transmisję przez internet.   

  

Przewodniczący Rady sprawdził listę obecności Radnych i stwierdził, że do podjęcia uchwał potrzebna 

jest obecność ośmiu radnych, aby podjęte uchwały były prawomocne.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji. Na sesji obecnych było  15 radnych. 

 

Ad.2 

 

  Porządek obrad: 

1/. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski  radnych do porządku obrad. 

4/. Przyjęcie protokołu XXIV i z XXV sesji Rady. 

5/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

6/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

7/. Debata nad raportem o stanie Gminy Gniezno oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania   

dla Wójta Gminy Gniezno. 

8/. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniezno wraz ze   

     sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

9/. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2019rok.    

10/. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Gniezno absolutorium z tytułu    

wykonania budżetu za 2019r. 

11/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

            a). zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

b). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy    

   Gniezno 

c). nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne  

12/.  Interpelacje i zapytania Radnych. 

13/. Wolne wnioski i informacje. 

14/. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? Wniosków nie było. 
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Ad.4 

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

zapytał, czy radni mają uwagi. Uwag nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący Rady uznał ,że protokół 

został przyjęty.   

Do XXV protokołu uwag również nie zgłoszono, wobec tego został przyjęty.  

 

Ad.5  

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami. 

Sprawozdanie wójta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym  25 czerwca 2020r. 

 

Referat ds. ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych 

 

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

GMINY GNIEZNO". Do dnia 23 czerwca 2020 r. złożono 14 wniosków na łączną kwotę 42 000,00 

zł. 

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

plaż gminnych do sezonu letniego. 

3. Realizowane są odbiory wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy 

Gniezno, którzy złożyli wnioski o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. W 

dalszym ciągu trwa nabór wniosków w ramach programu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających 

azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. 

4. Nie udało się uzyskać dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

5. Rozpoczęto szacowanie strat w gospodarstwach, w których zniszczone zostały uprawy w wyniku 

gradobicia. 

Referat gospodarki i rozwoju 
Inwestycje: 
- 29 maja 2020 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie dokonał odbioru gminnego 
żłobka we wsi Zdziechowa oraz wydał pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu.  
- 4 czerwca 2020 r.,miało miejsce przekazanie placu budowy pod inwestycję związaną                               
z przebudową i rozbudową strażnicy we wsi Strzyżewo Smykowe na dz. o nr ewid. 97/1 i 97/3. 
-10 czerwca 2020 r. odbył się przegląd roczny placów zabaw (6 szt.) W lipcu br. będzie wykonana 
naprawa usterek ujętych w protokole pokontrolnym. 
-Na bieżąco wykonywane jest równanie dróg wraz z wysypywaniem kruszywa drogowego                  w 
razie takiej potrzeby oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie całej gminy. 
-Budowa budynku głównego Kompleksu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie przebiega zgodnie z 
harmonogramem prac.  

 
Zamówienia publiczne: 
Postępowania przetargowe ogłoszone: 

„Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku”.   

Do postępowania złożonych zostało 11 ofert. Najtańsza oferta na kwotę 243 496,68 zł. W budżecie 

gminy zaplanowano kwotę 300 000,00 zł. 

Termin realizacji do 30 września 2020 r. 

„Remont – nakładka bitumiczna droga gminna nr 287008P w m. Dębówiec””.   Wpłynęło 6 ofert. 

Najtańsza oferta za  110 752,73 zł.  

Termin realizacji do 31 sierpnia 2020 r. w budżecie zaplanowano kwotę 230 480,00 zł . 
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Wypełniając decyzję rady gminy Gniezno przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne  na: 

„Przebudowę z rozbudową strażnicy we wsi Strzyżewo Smykowe na dz. o nr ewid. 97/1 i 97/3”. Umowę 

zawarto z: LUX-BUD Usługi Ogólno Budowlane Roman Woś Trzemeszno na kwotę 972 494,58 zł brutto. 

Termin realizacji zadania: do 20 listopada 2020 r. 

Postępowania prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych: W procedurze 

zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych: zakupiono: 

a) pierwsze wyposażenie do żłobka w Zdziechowie. Ogólna wartość zamówień 78 527,59 zł. 

Wyposażenie (meble, łóżeczka, zabawki, wyposażenie zaplecza) zostanie dostarczone sukcesywnie 

przez 3 dostawców, 

b) podpisano umowy na dostawy: bram garażowych do OSP w Modliszewie za kwotę 

12 478,01 zł, dodatkowego wyposażenia do agregatu prądotwórczego – umowa na kwotę  16 433,29  zł 

brutto oraz przystosowania obiektów do korzystania z zasilania awaryjnego: 

 Gniezno ul. Reymonta (budynek Urzędu Gminy) 

- Goślinowo (szkoła podstawowa) 

- Jankowo Dolne (szkoła podstawowa) 

- Szczytniki Duchowne (szkoła podstawowa) 

- Zdziechowa (budynek Główny) 

- Modliszewko (stacja wodociągowa) 

- umowa na kwotę 30 627,00 zł, 

c) umowa na wykaszanie traw i odrostów na poboczach za  cenę brutto 12 899,52 zł – 

usługa została wykonana. Dodatkowo miejsca niebezpieczne zostaną wykoszone w sposób ręczny, 

d) umowa na remont  chodnika w m. Jankowo Dolne o długości 381 mb  za kwotę     57 

500,00 zł brutto z terminem realizacji do 9 lipca 2020 r., 

e) dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu: „Zdalna 

szkoła +”  dostawa 29 laptopów za kwotę 73 836,90 zł brutto, 

f) dnia 2 czerwca 2020 r. podpisano umowę na: „Równanie i profilowanie dróg                      

o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej na terenie gminy Gniezno”. Umowę zawarto z: FERD 

Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych,  ul. Szarych Szeregów 25, 63-00 Środa Wielkopolska na 

kwotę 80 000,00 zł brutto. 

 
Planowanie przestrzenne: 
 
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno: 
 
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno. 

Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

Zaawansowanie prac nad zmianą studium przebiega zgodnie z harmonogramem wynikającym z ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i umową zawartą z wykonawcą. Do końca lipca 2020 r. 

ma zostać przekazany pierwszy projekt dokumentu, który w kolejnym etapie po uzyskaniu wymaganych 
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przepisami uzgodnień i opinii będzie poddany konsultacjom społecznym wynikającym z ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z przeprowadzonych rozszerzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany studium w ramach 

projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych”, został sporządzony raport, który został przekazany do 

Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego – wykonawcy zmiany studium. Przeprowadzenie 

konsultacji wykracza poza ramy obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a ich celem jest aktywne włączenie się mieszkańców w proces tworzenia nowego studium. Konsultacje 

społeczne realizowane były w czterech formach: ankiety on-line, konsultacji pisemnych, spotkania 

otwartego. Spotkanie konsultacyjne planowane jest po przekazaniu przez wykonawcę wstępnego 

projektu studium. 

 
Referat podatków i opłat lokalnych 

W referacie podatków i opłat lokalnych dokonuje się wymiaru, bieżących  księgowań, rozliczeń i 
uzgodnień  podatków i opłat na rzecz Gminy.  
 
W celu ściągnięcia zaległości wystawiono łącznie  766 upomnienia. 
 
Na wnioski podatników wydaje się zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 
Trwają prace nad przygotowaniem uchwały dotyczącej zniżki na Kartę Dużej Rodziny w opłacie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Do referatu wpłynęło 156 deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 
wprowadzono do systemu i poddano weryfikacji. Znaczna część tych deklaracji dotyczy stosowania ulg 
dla posiadaczy kompostowników. 
. 
Na bieżąco są prowadzone kontrole w PSZOK w Lulkowie, polegające na sprawdzeniu czy korzystają z 
niego tylko uprawnieni mieszkańcy. Siedemnastu osobom które nie są uprawnione do odprowadzania 
odpadów do PSZOK w Lulkowie odmówiono ich przyjęcia.  
 
Przeprowadzono 203 postępowania podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązań lub zmiany ich 
wysokości. 
 
Przyjęto 17 wniosków o morzenie zobowiązań podatkowych motywowanych stratami wynikającymi z 
epidemii.  Cztery wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niedopełnieniem uzupełnienia 
braków we wniosku. Umorzono postępowanie bądź odmówiono wszczęcia postępowania dla 7 osób w 
związku bezprzedmiotowością.   Dla pozostałych prowadzi się postępowanie wyjaśniające. 
 
Wdrożono nowe rozwiązania informatyczne w systemie podatkowym pozwalające na daleko idącą 
pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz znaczne usprawnienie obsługi podatników. 
 

 Po zakończeniu sprawozdania Radni zadawali pytania Pani Wójt. 

  

Radna Wioletta Nawrocka zapytała  Panią Wójt o sprawę przetargu na budowę chodnika ul. Helska w 

Jankówku. 

Pani Wójt –  przebudowa ul. Helskiej w Jankówku, złożono 11 ofert, kwota z budżetu gminy to 300 tys. 

zł. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 243.496,68 zł. brutto. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – zapytała o sprawę nakładki bitumicznej w Dębówcu, czy kwota 

zabezpieczona to 500 tys. zł.? 

Pani Wójt – w budżecie jest zabezpieczone 230.480,00 zł. tys. 

Z-ca Wójta Maciej Mądry – w budżecie jest zabezpieczone 500 rys, ale wykonanie zadania jest etapowe. 

Teraz jest pierwszy etap zadania, który opiewał na kwotę 230 tys. zł. po przetargu jest kwota  110 tys. zł.  
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Radna Kamila Butrymowicz – rozumiem, że drugi etap będzie w tym roku realizowany? Są duże 

oszczędności. 

Z-ca Wójta - drugi etap będzie też w tym roku wykonany. 

 

Więcej pytań nie było. 

 

Ad.6 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Kamila Butrymowicz przedstawia informację Przewodniczącego Rady o 

działaniach między sesjami. 

 

1/. W dniu 15 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. 

Komisja wizytowała budynek administracyjny przy szkole w Zdziechowie. Dalsze obrady odbyły się w 

urzędzie gminy. Pani Wójt na prośbę Przewodniczącego Komisji omówiła szczegółowo pismo z dnia 30 

marca br. dotyczące budowy budynku przedszkolnego w Jankowie dolnym. Po dyskusji Przewodniczący 

Komisji poinformował, że w związku z tym, że planowany porządek obrad posiedzenia nie został 

zrealizowany, będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu komisji. 

 

2/. Do Rady Gminy wpłynęła petycja „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego” w dniu 4 czerwca br. którą rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu 

w dniu 16 czerwca br. Komisja sporządziła opinię. 

 

3/. W dniu 18 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Komisje 

omówiły i zaopiniowały projekty uchwał na dzisiejszą sesję, oraz wspólnie z panią mecenas omówiono 

projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Gniezno. 

  

4/. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 19 czerwca br. omówiono szczegółowo projekty 

uchwał na dzisiejszą sesję, które uzasadniała pani sekretarz i skarbnik. Ponadto na posiedzeniu zgodnie z 

planem pracy komisji omówiono następujące tematy: 

- analiza wykonania zadań związanych z utrzymaniem i remontem dr w 2019r. temat omówił pracownik 

Przemysław Lewandowski, 

- realizacja uchwał w 2019r. 

- bezpieczeństwo na terenie gminy 

- prowadzone procedury związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy.  

Tematy omawiał p. Krystian Pietruszczak. 

 

Komisja zapoznała się również z Uchwałą Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia 

opinii o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno z tytułu 

wykonania budżetu za 2019rok. 

 

5/. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej obradowała w dniu wczorajszym. Była to 

kontynuacja posiedzenia z dnia 15 czerwca 2020r. 

Tematami posiedzenia było: 

 

- dodatkowe godziny o które wnioskowali dyrektorzy szkół, 

- informacja dyrektorów szkół o rekrutacji do przedszkoli, 

- przygotowanie przedszkoli do przyjęcia dzieci od września br. 

- przebieg konkursu na dyrektora żłobka w Zdziechowie, 

- dyskusja po wizytacji w budynku administracyjnym Zdziechowie  

 

6/. W dniu 19 czerwca br. udzieliłem odpowiedzi na pismo OSP Mnichowo dotyczące prośby o 

dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki. 
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Na dzisiejszej sesji w projekcie uchwały dot. zmiany budżetowej jest propozycja kwoty 250 tys.zł. która 

stanowi 50% szacunkowego wkładu własnego Gminy Gniezno niezbędnej do zakupu samochodu. 

Do końca maja br. wszyscy radni składali oświadczenia majątkowe za 2019 rok, które w dniu 17 czerwca 

br. zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie.  

 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.7 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że ten punkt będzie podzielony na trzy części: 

1.przedstawienie raportu 

2. debata 

3.głosowanie 

Przewodniczący Rady poinformował, że raport jest od kadencji VIII, zgodnie z art.28aa ust.6 i 7 ustawy o 

samorządzie gminnym w debacie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy, którzy zbiorą 20 podpisów i 

zgłoszą swój akces do Przewodniczącego Rady najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję. Do wczoraj 

zgłosiły się dwie osoby: p.Tomasz Ossowski i  p.Patryk Zych. Osoby te zostały zaproszone na dzisiejszą 

sesję i będą brały udział w debacie nad raportem o stanie gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 27 marca 2019r. rada podjęła uchwałę o wymogach 

raportu o stanie gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni mogą zabierać głos bez 

ograniczeń czasowych. 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie raportu o stanie gminy. 

 

Pani Wójt – z wielką satysfakcją przedstawiam dzisiaj Raport o stanie gminy za rok 2019. Jest to rodzaj 

sprawozdania z wykonania budżetu, który został przygotowany za poprzedniego wójta, a zrealizowany 

przeze mnie. Jest to obszerny dokument. Staraliśmy się uszczegółowić kwestie które radni zgłaszali jako 

brakujące. Zgodnie z podjętą uchwałą wierzę, że zaspokoiliśmy państwa wiedzę.  

Pani wójt przedstawiła na ekranie prezentację o inwestycjach w 2019roku. 

Wydatki majątkowe w 2019roku były na kwotę 13.712.773 zł. 

Inwestycje wykonane w 2019r.  przedstawiają się następująco: 

-wodociągi:  wydatkowana kwota  697.889,00 zł. ( 3.5 km. sieci, 4 projekty)  

- drogi i chodniki: 1.549.084 zł. 

- bieżące utwardzanie dróg – 819.067 zł. 

- oświetlenie 125.856 zł ( 24 słupy,3 projekty) 

- zagospodarowanie przy świetlicy w Piekarach ,całkowite zakończenie inwestycji to kwota 545.363 zł. 

 

Największe nakłady z budżetu gminy poniesiono na inwestycję w Zdziechowie na zakończenie budowy 

szkoły. Roboty budowlane na zakończenie roku 2019 wynosiły 10.mln.184.956 zł., w roku 2018 kwota 

wydatków to 6mln.406.085 zł. Wyposażenie szkoły to kwota 305.501 zł. 

 

Pozyskane środki zewnętrzne. 

 

W 2019r. wykazywaliśmy dużą aktywność aplikowania o środki poza budżetowe, łącznie pozyskano 

5mln.800 tys. zł. Łącznie złożono o dofinansowanie na 17 projektów twardych i miękkich również 

grantowych. 

W 2018 roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 3.079.718,00 zł. 

 

Oświata. 

W 2019 roku przeznaczono kwotę ok.27 mln. na bieżącą działalność oświaty. 

W 2018 r na ten cel przeznaczono ok.20.5 mln.zł. 

W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Oświaty w Gminie Gniezno. Strategia 

została procedowała na początku bieżącego roku i zostanie szczegółowo omówiony w następnym 

raporcie.  

Fundusz Sołecki 
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W 2019r. kwota przeznaczona z budżetu to 746.007 zł 

W 2018r. kwota wynosiła 499.771 zł.  

 

W 2019r. udało się zrealizować fundusz sołecki w 95%, natomiast w roku 2018 realizacja było to 73%.  

To tyle jeśli chodzi o streszczenie raportu. 

 

„Pozwolę sobie przedstawić  jeszcze inne działania które były realizowane w 2019 roku.  

Działania, które miały na celu wzmocnienie usług i poprawę jakości obsługi klientów. 

Pierwszym elementem było przygotowanie punktu podawczego, który jest pozytywnie  oceniany przez 

mieszkańców. Od początku roku 2019 trwała istotna reorganizacja urzędu, powstały referaty na czele 

których zostali powołani kierownicy. Wprowadzono udogodnienia komunikacyjne z pracownikami i 

kierownikami. Odbywają się odprawy z kierownikami referatów, kierownikiem GOPS-u, dyrektorem 

CUW-u, dyrektorami szkół. Początek kadencji to również wybory sołeckie na początku roku 2019. Blisko 

połowa sołtysów to nowe osoby. Również wprowadziliśmy zwyczaj spotykania się z sołtysami w celu 

wymiany informacji, aby na bieżąco wspierać sołtysów jako jednostki pomocnicze w terenie. W urzędzie 

jest osoba, która zajmuje się sprawami funduszu sołeckiego i to jest pozytywnie odbierane przez sołtysów. 

Wprowadzono szereg działań związanych z aktywizacją społeczności między innymi Koła Gospodyń 

wiejskich, których jest osiem. Cel jaki przyświeca przy załatwianiu spraw to przede wszystkim równe 

traktowanie wszystkich mieszkańców i pomoc. Od 2019r.prowadzona jest polityka senioralna, przy 

pomocy GOPS-u. Efektem starań było powstanie w styczniu br. pierwszego Klubu Seniora. 

Pod patronatem wójta gminy Gniezno odbyły się trzy akcje poboru krwi. Zebrano 31 litrów krwi. 

Działa również facebook, który przedstawia informacje o bieżących działaniach gminy od stycznia 

2019roku. Jest ponad 1500 polubień. 

Był to budżet przygotowany przez poprzedniego wójta, a wykonany przeze mnie. Z czystym sumieniem 

mogę powiedzieć, że wykonałam solidną robotę. Napotkałam wiele problemów w trakcie realizacji zadań 

ale pomoc pracowników przyczyniła się do tego, że dzisiaj w tym miejscu możemy cieszyć się z realizacji 

tych wszystkich zadań. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy podjęli wyzwanie, uwierzyli w moje 

pomysły i pomagają mi je realizować. Dziękuję kierownikom referatów, kierownikowi  GOPS-u, 

dyrektorowi CUW-u, sołtysom, którzy wspierają. Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie radzie gminy 

Gniezno. Nasze relacje cały czas się kształtują, ale jestem przekonana, że każda relacja czegoś nas uczy. 

Dziękuję bardzo.” 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Raport wpłynął do biura rady w dniu 29 maja br.  

Po debacie będzie głosowanie nad udzieleniem wotum wójtowi większością bezwzględną.  

Przewodniczący Rady wyraził radość, że w debacie udział spoza rady gminy wezmą również mieszkańcy 

gminy, w niewielu gminach mieszkańcy chcą uczestniczyć w debatach i tym bardziej im podziękował. 

 

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem o stanie gminy Gniezno i poprosił o zadawanie 

pytań.  

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – zauważyła błąd merytoryczny na str.47 raportu wychodzi, że 

jest 13 miesięcy w roku. 

Dalej radna zapytała o przejęcia nieruchomości na rzecz gminy - strona 59 raportu. Poprzednia rada w 

2018r.przyjęła kilka uchwał przejęcia kilku działek stanowiących drogi na os. Porzeczkowym w 

Piekarach. Brak tego na  wykazie 414, czy to nie powinno być ujęte. 

 

Pani Wójt – zweryfikujemy to. 

 

Dalej radna A.Rzempała-Chmielewska powiedziała, że jako gmina powinniśmy pochylić się nad 

planowaniem przestrzennym. Na 178 km. powierzchni gminy mamy tylko 11 km2. Takie spostrzeżenie, 

że rada i wójt powinniśmy mocno stawiać akcent ponieważ z powodu braku planu, budują się nowe domy. 

Efekt jest taki, że wzrastają wydatki na wodociągi itd. Zezwalamy na to, abyśmy mieli nie do końca 

usystematyzowane pojęcie planowania przestrzennego. Jest to problem i wyzwanie i powinniśmy w tej 

kadencji przygotowywać plan zagospodarowania przestrzennego.   

Jest to niezwykle istotna kwestia. 
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Pani Wójt – planowanie przestrzenne ma silny związek z  aktualizacją studium uwarunkowań i polityki 

przestrzennej ten proces planowania już się rozpoczął. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska poruszyła sprawę nieobłożenia miejsc w przedszkolach na 

poziomie 86% wykorzystanie miejsc dostępnych., pozostaje 14 % miejsc pozostaje. W związku z tym 

zwiększone są koszty utrzymania dziecka w przedszkolu. Dalej radna poruszyła sprawę subwencji 

oświatowej, która wzrosła w latach 2013-2019 o 37%, natomiast wydatki na dziecko wzrosły o 88%. 

Subwencja nie jest taka jaką samorządy by sobie życzyły. 

Mimo wszystko uważam, że raport nie spełnił wymogów uchwały podjętej w marcu 2019 roku.  

 

Radna Kamila Butrymowicz - pytanie do Pani Wójt str.5 raportu - bezpieczna droga do szkoły poprzez 

wprowadzenie szkolnych przewozów zamkniętych. 

Chcę wrócić do tego tematu i zapytać jeszcze raz. W związku z tym, że w mojej ocenie  i nie tylko 

bardziej korzystnym finansowo są przewozy otwarte w oparciu o bilety miesięczne. Chcę zapytać 

dlaczego jednak  gmina Gniezno  zdecydowała się ogłosić przetarg o wozokilometry? 

Kiedy pytaliśmy o to odpowiedź była, że występuje tzw. podwójne finansowanie. W m-cu grudniu 

wysłałam maila do kancelarii prawnej która obsługuje urząd, czy prawnie jest realne aby jednak 

spróbować ogłosić przetarg w oparciu o bilety miesięczne, który wydaje mi się, byłby korzystniejszy 

finansowo. Opieram się na wiedzy burmistrza gm. Czerniejewo, który ma doświadczenie w tej 

dziedzinie. 

Radna przeczytała otrzymaną odpowiedź z kancelarii. 

Wysłałam drugie zapytanie, czy faktycznie występuje podwójne dofinansowanie? Otrzymałam 

odpowiedź z kancelarii prawnej, że takie dofinansowanie nie występuje i przeczytała treść odpowiedzi 

na zapytanie.  

Radna zapytała, czy mogła by się dowiedzieć lub zobaczyć na to dokumenty, aby wprowadzić jednak 

przewozy szkole w oparciu o bilety miesięczne. Takie przewozy były w gminie kilka lat. Były 

zatrudniane osoby do opieki w autobusach, koszt przetargu był wyższy o wynagrodzenie tych osób. 

Jednak przewozy były bezpieczne. Nigdy nie było sytuacji, że coś się wydarzyło. Jest to bezpieczne 

rozwiązanie, może nawet korzystne dla naszej gminy. Według oceny radnej obydwie formy przewozów 

są bezpieczne bo przy przewozach otwartych są opiekunowie w autobusach. 

 

Pani Wójt – zabrzmiało to tak, jakby dowozy zamknięte nie były bezpieczne. Wskazywałam w raporcie, 

że takie były cele operacyjne w 2019r. które zostały zrealizowane. Jednym z takich celów była 

bezpieczna droga do szkoły.  

Radna Kamila Butrymowicz dalej zapytała dlaczego Urząd Gminy zdecydował się na ogłoszenie 

przetargu w oparciu o wozokilometry, skoro radna M. Brykczyńska również w niektórych pismach 

wskazywała, że jest to mniej korzystne finansowo dla gminy. 

Pani Wójt – my już państwu odpowiadaliśmy na to pytanie i nawet pisemnie, pozwoli pani, że  

ustosunkujemy się do tego pytania też pisemnie.  

Radna Marian Kaźmierczak- w sprawie raportu dot. pkt 3,str.26 Oświata w Gminie Gniezno. Nie zgadza 

się z zapisami tego punktu ponieważ jest zmianowość w szkołach, jest przepełnienie w klasach. W 

szkole w Jankowie Dolnym trudno przejść przez korytarz na przerwach, trudno mówić o bezpiecznych 

warunkach. Rodzice zwracają na to uwagę. Na stronie 30 pojawiła się tabela dzieci w wieku od 0-1 w 

latach  2006-2017 niczego to nie wnosi. Wiele zapisów ze Strategii Oświaty przeniesiono do raportu. 

Nie uwzględnia się bardzo ważnego aspektu który powinien być ujęty, czyli  migracji. 

Str.44 z informacji wynika, że największą szkołą jest zespół szkół w Szczytnikach Duchownych, 

następnie szkoła w Jankowie Dolnym. Sytuacja w tych szkołach pod względem bezpieczeństwa i 

warunków jest trudna. Strona 46 raportu – radny przeczytał ten punkt i według wyliczenia brakuje 124 

miejsc w przedszkolach gminnych. Na początku kadencji był projekt przedszkola, nie zabezpieczono 

środków, ale przez cały rok 2019 nie podjęto żadnych konkretnych działań zmierzających do 

rozpoczęcia inwestycji budowy przedszkola w Jankowie Dolnym. 
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Pani Wójt – sporo kwestii, które poruszył radny Marian Kaźmierczak są przedmiotem analiz i rozważań 

w następnym raporcie. Mieli państwo okazję brać udział bezpośrednio w przygotowaniu strategii i jak 

rozumiem nie podważa Pan danych zawartych w tym raporcie. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – to nie jest kwestia podważania danych, pewne informacje w strategii 

oświaty są zbędne, a zostały przepisane do raportu. 

 

Pani Wójt – raport jest napisany o przyjęte schematy obowiązujące w naszym kraju i zawiera te istotne 

informacje. Jeśli radny uznaje, że są zbędne to w pana przypadku jest to kwestia uznaniowa. 

Ubiegły rok był pierwszy rok w mojej kadencji i kończenia inwestycji w Zdziechowie. Jest to jedna 

bardzo istotna kwestia rozważając rok 2019r. Przypomnę, że w interpelacjach informowałam, że 

przyjmujemy pewien harmonogram działań, czyli zakończenie inwestycji w Zdziechowie i rozpoczęcie 

kolejnych inwestycji. W 2019r. były zabezpieczone środki w wysokości 1 mln. zł. w WPF 2 mln. zł. 

natomiast kosztorys i dokumentacja na przedszkole opiewała na kwotę 6,5 mln brutto. Po aktualizacji 

kosztorysu kwota  wynosi 7,5 mln. brutto.  

Radny Marian Kaźmierczak – moim zdaniem istotne działanie to było spotkanie z projektantem, co 

możemy zrobić czego nie. To, że był 1mln.nie przeszkadzało w podjęciu decyzji. Była odpowiedź, że 

najpierw strategia oświaty. Mogliśmy podjęć pewne działania, których nie podjęliśmy wiedząc jaka jest 

sytuacja. 

 

Pani Wójt – spotkanie z projektantem odbyło się na początku tego roku p. kierownik Robert Błoch 

przedstawi informację z tego  spotkania. 

Kierownik Robert Błoch – na spotkaniu z projektantem były omawiane zmiany kosmetyczne w 

projekcie budynku przedszkola (zmiana elewacji lub pokrycia dachu). Na te zmiany była zgoda 

projektanta. Problem był w tym, że ograniczało to koszty w minimalny sposób. Na istotne zmiany 

projektu nie było zgody projektanta. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – nie było informacji dla rady o spotkaniu w miesiącu styczniu z 

projektantem. 

Pani Wójt – to są zwykłe robocze działania prowadzone przez pracowników urzędu. Trudno, aby 

angażować radę do codziennych czynności. W sytuacji gdybyśmy podejmowali ostateczne ustalenia za 

którymi idą zmiany w budżecie to informacja do rady jest przekazywana. 

 

Radna Maria Brykczyńska – raport jest zbyt obszerny. W raporcie brak jest informacji o współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

 

Pani Wójt – wierzę, że działania z organizacjami pozarządowymi zaistnieją i w następnym raporcie będą 

tego zapisy.  

 

Radna Maria Brykczyńska – mam nadzieję, że w przyszłym roku będą środki przeznaczone na 

współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jeszcze w tym roku zbierze się zespół doradczy i wytypuje 

obszary konkursów, aby były ogłoszone w styczniu lub lutym i aby był harmonogram konkursów na 

cały rok. 

 

Pani Wójt – radni bezpośrednio uczestniczą w planowaniu budżetu, jestem przekonana, że takie środki  

będą przeznaczone. W tym roku ogłoszenie konkursu niebyło  możliwe. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – aby w projekcie budżetu na 2021r. znalazła się propozycja 

wójta, co do odpowiedniego podziału środków, w których dziedzinach  mogą się odbyć konkursy. 

Wtedy nie ma problemu po przyjęciu budżetu, aby ogłosić konkursy. Radna sugeruje, aby rozdział o 

aplikację środków zewnętrznych był bardziej czytelny w formie tabelarycznej dla mieszkańców. 

 

Pani Wójt – tabelaryczne przedstawienie informacji jest czynnością techniczną i nie ma problemu, aby 

przedstawić w takiej formie w przyszłości. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Rady Rodziców ze Szkoły w Jankowie p. 

Patrykowi Zychowi. 

 

Pan Patryk Zych podziękował za możliwość wypowiedzenia się na sesji. Na ostatniej Komisji Oświaty 

okazało się, że nadal brak jest koncepcji budowy przedszkola w Jankowie Dolnym. Nie jest to 

realizowane we właściwy sposób. Przez  ostatnie 1.5 roku koszt budowy inwestycji bardzo podrożał. 

To jest powód dla którego trzeba się zastanowić, co dalej z tą inwestycją. Nadal nie wiemy nic.  

Dlaczego nikt radnym nie przedstawia oszczędności w momencie powstania przedszkola, czyli: 

oszczędności na dowozie dzieci bo nie będzie zmianowości, zwiększy się subwencja, ile dzieci wróci z 

miasta ponieważ będzie miejsce w przedszkolu. Pan Zych wspomniał również o obligacjach.Te 

oszczędności są realne, aby spiąć budżet. 

Pan Patryk Zych podziękował w imieniu Rady Rodziców. 

 

Pani Wójt – odnosząc się do wypowiedzi pana Zycha powiedziała: 

- zarzut że nikt nie analizował projektu, tak nie jest doskonale wiemy jakie są zakresy budynku, 

- nie mogę się zgodzić, że nie znajduje pan poparcia w sprawie budowy przedszkola, na spotkaniu 

deklarowałam, że budowa przedszkola rozpocznie się w tym roku. 

Co do obligacji poproszę panią skarbnik o wypowiedź. 

Skarbnik – obligacje będą emitowane na ściśle określone cele m.in. na budowę  przedszkola. Obligacje 

są emitowane na wydatki majątkowe w roku 2020r. 

 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu w debacie Panu Tomaszowi Ossowskiemu 

mieszkańcowi Strzyżewo Smykowego. 

 

Pan Tomasz Ossowski – przeczytał cały raport, powiedział, że wypowiada się również w imieniu 

mieszkańców. Poinformował, że ma pięć pism, na które w roku 2019 nie udzielono odpowiedzi. Zarzuca 

opieszałość w odpowiedziach na pisma nawet drogą elektroniczną, która powinna być udzielona 

niezwłocznie. 

Informacje na facebooku przez długi okres były wybiórcze z zaprzyjaźnionych sołectw. 

Nieczytelna i nieaktualna jest również strona internetowa.  

Kolejna sprawa – opór pani Wójt jeśli chodzi o budowę remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym, 

brak jest informacji w raporcie, że została przeprojektowana. Brak jest odpowiedzi na maila z dnia 12 

czerwca br. z prośbą o uczestniczenie pani Wójt w radach budowy.  

Następna sprawa, czy ktoś sprawdza wykonawców dróg, którzy łatają dziury, są to pieniądze wyrzucone 

w błoto. Utwardzanie dróg – były składane pisma o wyrównanie drogi gminnej, w roku 2019 i 2020. 

To nie działa. Ponadto kto sprawdza zasadność inwestycji. Na odcinku drogi Ganina –Gniezno na 

odcinku, gdzie nie ma żadnego domu wybudowano oświetlenie. W Strzyżewie Smykowym są 

mieszkańcy, którzy oczekują na wyrównanie drogi od 30 lat. 

W raporcie brak jest informacji o rentowności świetlic wiejskich po wprowadzonych zmianach. 

 

Pani Wójt – w sprawie pism na które nie zostały udzielone odpowiedzi to należy sprawdzić datę wpływu 

i ustalić dlaczego nie została udzielona odpowiedź. 

W sprawie działania facebooka który to działa od stycznia 2019r.stopniowo były publikowane 

informacje.  

Nie mogę się zgodzić, że były publikowane  tylko informacje z zaprzyjaźnionych sołectw, nikt takiej 

listy nie posiada i nie weryfikuje. 

Co do nadzoru nad drogami, to jest bardzo obszerny temat, który zaczynamy w sposób regularny 

obejmować. 

  

Pan Tomasz Ossowski – naprawy dróg powinny być sprawdzane, czy zostały należycie wykonane po 

ok. miesiącu lub dwóch przez pracownika. Ile było reklamacji wykonawstwa naprawy dróg. 

Pani Wójt – było bardzo dużo takich działań. 
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Radny Patryk Dobrzyński – w sprawie oświetlenia lamp w Ganinie to nie zgadza się z tym, ponieważ 

lampy były finansowane z funduszu sołeckiego,i  nie z jednego roku, była to wola mieszkańców. Były 

pozytywne opinie po wykonaniu lamp od mieszkańców z pobliża.  

 

Radna Maria Brykczyńska – zgadza się z p. Ossowskim w sprawie tekstów na facebooku. Kilkakrotnie 

podawała informacje do umieszczenia na facebooku i się nie ukazały, a dotyczyły jej osoby. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – w raporcie była informacja, że rozpoczęły się działania o przebudowy 

drogi Krzyszczewo-Pyszczyn jak wygląda ta sytuacja? 

 

Kierownik Robert Błoch – trwają prace związane z wykonaniem map do celów projektowych przez 

geodetę. Będą wykonane do połowy lipca br. i będzie można dalej działać. Jest zaplanowane spotkanie z 

panią sołtys w tej sprawie. 

 

Radna Kamila Butrymowicz zapytała panią skarbnik –  czy kredyt na który rada wyraziła zgodę w 2019 

roku został uruchomiony w całości? 

Pani Skarbnik – nie został uruchomiony w całości. Dzięki gospodarności i pozyskaniu środków 

zewnętrznych udało się uniknąć tej sytuacji że planowany deficyt był w mniejszej wysokości.   

 

Dalej radna zapytała o drogi publiczne. dlaczego w raporcie nie znalazł się krótki harmonogram, który 

radni otrzymali na maila, który informuje na których drogach zostało wykonane równanie dróg. Warto 

by było taką informację umieścić w raporcie w przyszłym roku.  

 

Pani Wójt – nie widzę problemu. 

Ponadto radna zauważyła, że w otrzymanej informacji nie widzi równania drogi na os. Relax.? 

 

Kierownik Robert Błoch – będzie to uzupełnione. 

 

Radna Agata Górna – w 2019 r. były przewidziane drogi we wsi Osiniec, nie zostały zrobione, czy będą 

wykonane w tym roku?  

Kierownik Robert Błoch – będzie dokumentacja projektowa dot. Alei czwartej, należy przyjąć kryteria 

budowy dróg. Proponuję, aby budować drogi, gdzie jest najwięcej budynków mieszkalnych, osiedla, 

które są najstarsze. 

 

Radna Agata Górna – w poprzedniej kadencji była niepisana umowa, że inwestycje drogowe były 

znikome. Osiniec to największa wieś w gminie, chodzi o 400 m. drogi. Osiedle Herbowe i Zamkowe 

budowane było w latach 2001-2002, drogi nie były realizowane i proszę wziąć to pod uwagę. 

 

Pan Tomasz Ossowski wspomniał o piśmie z września 2019r, które zostało bez odpowiedzi w sprawie 

ogrodzenia placu zabaw we wsi Strzyżew Smykowe. Jest to ważna sprawa. 

 

Z-ca Wójta – czy była zgoda na przeniesie placu zabaw? 

 

Pan Tomasz Ossowski – na pewno się znajdzie po przejrzeniu kilku pism. 

 

Radny Ryszard Majewski – jeśli nie będzie wykonany harmonogram dróg to będzie problem przez 20 

lat. Są projekty dróg od 8 lat, które nie są realizowane. Mieszkańcy będą mieli pretensje, że nic nie 

robimy w tym kierunku. 

 

Radna Maria Brykczyńska – zwracając się do Kierownika Błocha powiedziała, że to nieprawda, że 

najstarsze drogi są robione. W Lubochni, Wierzbiczanach, czy Kalinie nie ma żadnej drogi zrobionej na 

terenie nowych osiedli. Ponadto radna oczekuje odpowiedzi w nawiązaniu do interpelacji radnej 

A.Rzempały-Chmielewskiej na zapytanie, które inwestycje zostały wykonane na które była wykonana 

dokumentacja. Następnie radna pokazała na ekranie telewizyjnym zdjęcie drogi, która jest z złym stanie, 
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zgłaszała sprawę w urzędzie. Dalej radna poruszyła temat remontu cząstkowego drogi Jankowo-

Wierzbiczany droga po deszczach jest w bardzo złym stanie. Jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.   

 

Kierownik Robert Błoch –  radna otrzyma odpowiedź na piśmie w najbliższym czasie. Co do drogi w 

Lubochni to zdjęcia zostały wykonane po ulewie, stan drogi jest zły. Niesprawiedliwe jest to, że zdjęcia 

radna wykonała w tym samym dniu w którym była w urzędzie zgłaszać sprawę drogi. Zdjęcia na 

facebooku radna zostały umieszczone w tym samym dniu. 

Jest podpisana umowa z nowym operatorem równiarki i należy ustalić kolejność. Zaczęto wyrównanie 

dróg od wsi Dalki, Mnichowo, Osiniec, Szczytniki Duchowne i dalej do Lubochni.  

 

Radna Maria Brykczyńska – sprawa tej drogi była poruszana wcześniej w roku 2018 i 2-019. Po ulewie 

była w jeszcze gorszym stanie.  

 

Przewodniczący ogłosił 25 min. przerwę w obradach. 

 

Po przerwie 

  

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Agnieszce Rzempale-Chmielewskiej. 

Radna poruszyła sprawę harmonogramu dróg, który powinien być, aby mieszkańcy wiedzieli kiedy 

mogą realnie oczekiwać wykonania drogi. Sołtysi przygotowywali i zgłaszali w miesiącu lipcu 2019r. 

po konsultacji z mieszkańcami i wg. własnej wiedzy jakie są potrzeby drogowe  w ich wsiach. 

Co stało na przeszkodzie, aby tą informację wykorzystać w odpowiednim programie oraz na stronie 

internetowej urzędu. Aby mieszkańcy kupując działkę wiedzieli, kiedy będzie wybudowana droga.   

Dopóki nie będzie harmonogramu, nic się nie zmieni temat dróg będzie powracał na każdej sesji i 

debacie.   

 

Pani Wójt – drogi będą tematem debaty każdego roku jest ich tak dużo i takie są potrzeby drogowe. 

Aby przygotować harmonogram na to składa się wiele czynników. Są drogi które wymagają 

natychmiastowej naprawy, które można kwalifikować do budowy np. droga Krzyszczewo koszt to 

kwota 8 milionów. To jedyna droga, którą można kwalifikować do budowy mając takie środki 

finansowe. 

W ubiegłym roku prosiłam radę o zgodę na zakup programu ewidencji dróg. Takiej zgody nie 

otrzymałam. Już wtedy radni mówili, aby w programie Exel zrobić zestawienie potrzeb drogowych. 

Wiele gmin od lat pracuje już na programie ewidencji dróg. 

 

Radna A.Rzempała-Chmielewska – można było cokolwiek zrobić. Radna chciałaby znać wszystkie 

drogi na terenie gminy.  

 

Pani Wójt – w tej gminie drogi są priorytetem, a radni dokonują wyboru jak uważają. W ubiegłym roku 

radni zdjęli budowę drogi we wsi Kozłowo. Dzisiaj radni wykorzystują drogi, aby obnażyć słabość tego 

urzędu. Ten urząd pracuje na najwyższych obrotach, każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i 

zabezpieczamy potrzeby mieszkańców na ile to jest możliwe. Nie pozwolę na to, aby radni oceniali 

zespół, który daje z siebie wszystko.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o spokój i kulturę wypowiedzi, aby nie było konieczności odebrania 

głosu. 

 

Pani Wójt – nie mogę pogodzić się z dyskusją która miała miejsce przed przerwą. Radni dążyli do tego, 

aby osłabić kompetencje i zaangażowanie urzędu. Nie mogę się z tym zgodzić. Sprzeciwiam się takiej 

ocenie. Drogi są zawsze tematem najtrudniejszym i najdroższym. 

 

Przewodniczący Rady – rada i organ wykonawczy ma swoje kompetencje ustawowe. Rada jest organem 

kontrolnym pracy wójta i wykonuje swoje zadania. 
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Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska –temat drogi w Kozłowie był omawiany na sesji, droga nie 

była ujęta w żadnym planie długofalowym, dofinansowanie miało być na niewielkim poziomie.  

Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek atakowałam pracowników urzędu. Debata jest formą  

gdzie każdy wyraża swoją subiektywną opinię. Każdy może powiedzieć jak postrzega działanie urzędu. 

Debata jest po to, aby każdy mieszkaniec mógł przyjść i wyrazić swoją opinię.  

 

Radny Bolesław Dziel – prosił, aby kierownik Robert Błoch wprowadził do planu do wykonania drogę 

w Lulkowie o długość 500mb.i droga Strzyżewo Smykowe o długości 220mb. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – poruszyła sprawę kina letniego, czy wkład własny gminy w tym 

projekcie jest na poziomie 32 tys. zł. czy to jest niezbędny wydatek na jakim etapie jest złożony 

wniosek? 

Pani Wójt – wniosek jest po ocenie formalnej, został przekazany do oceny merytorycznej to oznacza, że 

jest jeszcze przed decyzją o uzyskaniu dofinansowania. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – w dobie internetu, czy kino objazdowe jest niezbędne. Czy jest o tym 

zapis w budżecie na 2020rok? 

 

Pani Wójt - to jest aktywność projektowa, którą należy wykazywać, jeżeli jest okazja uzyskać 

dofinansowania, to są działania kulturalne. Jest to oczekiwane przez mieszkańców. Jest to kino mobilne. 

Rada zatwierdziła zapis tego kina w budżecie na 2020 rok. Rada decyduje o wydatkowaniu środków. 

 

Dalej radna zapytała panią skarbnik, czy jest taki zapis w budżecie? 

  

Pani Skarbnik – jeżeli zaistnieje taka potrzeba  i otrzymamy dofinansowanie wówczas wprowadzone 

zostanie do budżetu, na tą chwilę nie ma tego zaplanowane w budżecie. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Niezależnych. 

 

Nikt więcej nie zabrał głosu w sprawie debaty nad raportem. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały w  sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gniezno. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały jest głosowany bezwzględną większością 

głosów.  

Głosowanie: za głosowało 5 radnych, wstrzymało się 9 radnych, przeciw 1 radny. 

Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała nie uzyskała większości bezwzględnej, w ustawie jest 

zapis tzw. domniemanie  prawne, które mówi o tym, że wotum nie zostało udzielone i dopytał panią 

mecenas o potwierdzenie. 

Pani mecenas powiedziała, że potwierdza. 

Przewodniczący Rady – pani Wójt nie otrzymała wotum zaufania. 

 

 Ad.8   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniezno wraz ze   

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to najbardziej obszerny punkt dzisiejszej sesji i go streścił. 

Przedstawił poszczególne podpunkty, które muszą wybrzmieć, aby podjąć poszczególne uchwały 

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, 

- sprawozdanie finansowe gminy Gniezno za 2019 rok 
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- informacja o stanie mienia gminy Gniezno za 2019 rok 

- przedstawienie Uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy Gniezno za 2019 rok 

- wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi gminy Gniezno absolutorium za 2019rok, 

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej 

-dyskusja,  

- głosowanie projektów uchwał 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani skarbnik Lidii Lebizon. 

Skarbnik Lidia Lebizon  przedstawiła szczegółowo uchwałę w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2019rok. Skarbnik dodała, że wszystkie sprawozdania finansowe zostały 

omówione na posiedzeniach komisji.  

Pytań do przedstawionej uchwały nie było. 

Przewodniczący Rady – na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu wypowiedziała się 

Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 8 maja br. Uchwała Nr SO – 0954/59/5/Ko/2020, państwo radni 

otrzymali kopię tej uchwały drogą elektroniczną i wersję papierową. Radni wyrazili się pozytywnie. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał skrótowo: Opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym  

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia 

jednostki samorządu terytorialnego - Skład Orzekający wyraził opinię pozytywną.  

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejnym punktem procedury jest wniosek Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Wójtowi za 2019rok i poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Agatę 

Górną o skrótowe przedstawienie wniosku. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agata Górna odczytała wniosek Komisji o udzielenie Wójtowi 

absolutorium za 2019 rok. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej został wysłany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, czy jest poprawnie uzasadniony. Jest Uchwała Nr SO-0955/30/5/Ko/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gniezno z tytułu wykonania budżetu za rok 2019, że wniosek został prawidłowo 

uzasadniony. Powyższą Uchwałę radni otrzymali. 

Przewodniczący Rady w p-cie 8 otworzył dyskusję w sprawie absolutorium i poprosił o zadawanie pytań. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zamknął punkt 8 porządku obrad. 

Ad.9 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały Nr XXVI/173/292020 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019rok. 

Głosowanie :   „za” - 15  

„przeciw” - 0 

„wstrzymujące” - 0 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została  podjęta jednogłośnie. 

Na ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych ,wszyscy głosowali. 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019rok. 
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Przewodniczący Rady zapytał. czy radni mają pytania przed głosowaniem uchwały. 

Radni nie mieli pytań 

 

Wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały Nr XXVI/174/2020 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r     

Głosowanie:    „za”  - 15    

„przeciw „ - 0   

„wstrzymujące” 0 

Przewodniczący Rady złożył Pani Wójt w imieniu rady oficjalne gratulacje uzyskania absolutorium oraz  

Pani Skarbnik. 

Przewodniczący Rady powitał i udzielił głosu Posłowi Zbigniewowi Dolacie,  

Poseł Zbigniew Dolata pogratulował Pani Wójt uzyskania jednogłośnie absolutorium. 

Pan poseł przekazał bardzo dobrą informację dotyczącą inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy, który 

przygotował projekt ustawy o Funduszu Inwestycji Samorządowych. Ten Fundusz będzie opiewał na  

6 miliardów złotych, z tego 5 miliardów zł. jest przeznaczone na wsparcie inwestycji w gminach.   

Gmina Gniezno otrzyma z tych 5 miliardów wyliczoną kwotę 1.mln.887.271 zł. jest to jedna z 

najwyższych kwot wsparcia. Dla porównania miasto Gniezno otrzymało nieco ponad 3 mln. zł. gmina 

Czerniejewo 500 tys. zł. gmina Mieleszyn 500 tys. zł. gmina Łubowo 569 tys. zł. 

Pozyskanie tych środków łatwe i będzie polegało na wypełnieniu wniosku, które będą przyjmowane  w 

pierwszych dwóch tygodniach sierpnia br. Wypłaty w formie przelewu na konto gminy na początku 

września na dowolne inwestycje które samorząd uzna za priorytetowy. Inwestycji nie trzeba zakończyć w 

tym roku. Termin zakończenia tych inwestycji to koniec 2022 roku. Nie ma czegoś takiego jak zwrot nie 

wykorzystanych środków. Jest to forma wsparcia w trudnym czasie stymulacji inwestycji. Beneficjentami 

będą również lokalne firmy i przedsiębiorcy. Jest to program stymulacji gospodarczej najbardziej 

efektywnie wydane pieniądze. Życzę, aby decyzje o przeznaczeniu tych środków były jak najbardziej 

korzystne dla społeczności gminy Gniezno, aby wpływały pozytywnie  na poziom życia mieszkańców 

gminy Gniezno. 

Przewodniczący Rady zapytał pana posła, czy radni mogą zadawać pytania w sprawie programu o którym 

powiedział. 

Rada Kamila Butrymowicz zapytała pana posła  –powieszenie banerów w miejscu niedozwolonym w 

Zdziechowie, zgłaszała ten incydent do gminy, co w tym przypadku zrobić? 

Przewodniczący Rady powiedział, że udzielił głosu radnym w temacie programu.  

Radny Marian Kaźmierczak – gdyby pan poseł przyszedł do nas z tą bardzo dobrą wiadomością 

natychmiast po wyborach i po wygranej prezydenta Dudy to biłbym brawo. Jeżeli pan przychodzi do nas 

dzisiaj i to mówi, to ja  mam wątpliwość, czy pan przypadkiem nie przyszedł prowadzić kampanii 

wyborczej. 

Pan Poseł – odpowiadając pani radnej Kamili Butrymowicz - natychmiast będę reagował, aby baner 

usunąć z miejsca, które nie jest właściwe. 

Następnie pan poseł – nigdy nie jest zły czas dla dobrych informacji. Gdyby ta informacja przyszła by 

miesiąc temu myślę, że państwo byli by równie zadowoleni jak z faktu że przyszła właśnie dzisiaj. 

Nie wybrzydzał bym, kiedy informacja dotarła. Radni są doświadczeni i mają ukształtowane poglądy 

polityczne. Nie sądzę ,aby była jakaś groźba, że radni zostaną zmanipulowani przez posła Dolatę i będąc 

zwolennikami innego kandydata poprzecie akurat tego, który ten fundusz wymyślił.  

Proszę się nie bać i rozważać na co te środki przeznaczyć.  
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Przewodniczący Rady powiedział, że poseł ma prawo przyjść na sesję, podziękował panu posłowi za 

przybycie. 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 10 porządku obrad.    

Ad.11 

W tym punkcie podejmowane były kolejno uchwały. 

- uchwała Nr XXVI/175/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020rok 

Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały i uzasadniła uchwałę. 

 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał o kwotę 20 tys. zł. przeznaczonych na bibliotekę w Jankowie 

Dolnym. 

 

Pani Skarbnik chodzi o dokupienie nowych regałów do biblioteki.  

Glosowanie autopoprawki do projektu uchwały: za 14 głosów,1  przeciw. 

 

Głosowanie  uchwały: za 14 głosów, 1 przeciw. 

Przewodniczący Rady podziękował w imieniu Straży Pożarnej w Mnichowie za przeznaczenie 

środków na zakup samochodu strażackiego. 

- uchwała Nr XXVI/176 /2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno 

Pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały i uzasadniła uchwałę.    

Głosowanie autopoprawki do uchwały: za 15 głosów. 

Glosowanie uchwały : za 15 głosów. 

- uchwała Nr XXVI/ 177/2020 r.w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne 

Projekt uchwały uzasadnił Kierownik Referatu Robert Błoch. 

Pytań nie było. 

Głosowanie  projektu uchwały: za 14 głosów, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

Ad.12 

Przewodniczący Rady poinformował o interpelacjach radnych i odpowiedziach,która jesty załącznikiem 

do protokołu.  

 Ad.13 

  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska nawiązała do swojej interpelacji z października 2019r.,aby pani 

Wójt podjęła rozmowy z prezydentem miasta Gniezno i Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie 

remontu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Piekary i miasto Gniezno i wykonanie wspólnie  

kanalizacji. Chodzi o duży projekt unijny, czy coś się wydarzyło w tym temacie?  

Kierownik Robert Błoch – zostały wysłane pisma jak wnosiła radna w interpelacji do Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, odpowiedź była, że w planach inwestycyjnych na lata 2020-2024 nie ma remontu drogi w 

kierunku Kłecka. Prezydent miasta Gniezno odpowiedział, że również nie ma w planach rozbudowy 

kanalizacji na terenie miasta. Miasto posiada projekt koncepcyjny na osiedlu Piekary, który powstał w 

roku 2000r, gmina wystąpi o zaopiniowanie możliwość włączenia się do tego projektu do 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Rozmawiałem osobiście z prezydentem Tomaszem 

Budaszem. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – to teraz jest czas, aby rozmawiać na ten temat z uwagi na to, 

że w najbliższym, czasie będzie konstruowany nowy budżet unijny. Jeśli tego teraz nie zrobimy to nigdy 

to nie będzie zrobione. Droga w kierunku Piekar jest w złym stanie technicznym i dlatego jest okazja, aby 

wykonać tam kanalizację przed remontem drogi. Priorytetem dla mieszkańców Piekar jest wykonanie 

kanalizacji. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że zwołując sesję  była informacja, że mieszkańcy mogą zgłaszać 

pytania poprzez stronę internetową oraz radnych ze swojego terenu. 

Radna Maria Brykczyńska – czy przeprowadzono rozmowy w sprawie drogi Gniezno-Trzemeszno, z 

Funduszu Dróg Samorządowych, czy wiadomo kiedy będzie przetarg?  

Pani Wójt - czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie w połowie lipca i od tego czasu jest 

miesiąc na ogłoszenie przetargu. Jeśli chodzi o rozmowy z przedsiębiorcą to informuję, że taka rozmowa 

była i jest ustalone w jaki sposób zostanie dokonana darowizna. 

Radna Kamila Butrymowicz zapytała, czy jest odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg na pismo w 

sprawie sygnalizacji świetlnej w Zdziechowie? 

Kierownik Robert Błoch – odpowiedź jest taka, że Zarząd Powiatu nie ma w planie budowy tej 

sygnalizacji. Szacowany koszt to kwota ok.50 tys. zł. Będą jeszcze rozmowy z dyrektorem Szczepańskim.  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska przekazała pytanie pani sołtys wsi Braciszewo w sprawie kto 

zajmuje się opieką świetlic w gminie? 

Pani Wójt  - świetlicami zajmuje się pani Renata Bednarek. 

Dalej radna  prosiła o korektę błędu w numerze telefonu przy opiekunie świetlicy w Piekarach. Przekazała 

uwagę pani sołtys wsi Braciszewo, że wykaszanie rowów nie jest wykonywane rzetelnie, prośba, aby było 

to wykonywane z większą starannością. 

Następnie radna zapytała, czy podjęte są działania nad nową Strategią Rozwoju Gminy? 

Pani Wójt – planowano zlecić Strategię w pierwszym półroczu, ale z uwagi na pandemię będzie to zlecone 

w drugim półroczu. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska sugerowała, aby zlecić wykonanie Strategii jak najszybciej. 

Radny Łukasz Ciesielski – cieszy się z tego, że w sierpniu br. będzie oddane do użytku kompleks w 

Zdziechowie. Mieszkańcy bardzo się cieszą ponieważ będą mogli korzystać. Podziękował wszystkim, 

którzy przyczynili się do tego: Pani Wójt, poprzednim władzom, obecnym radnym i radnym poprzednich  

kadencji oraz pracownikom. Radny zapytał o plany przeniesienia CUWU do budynku w Zdziechowie 

oraz biblioteki publicznej. Radny zapytał w którym miejscu biblioteka publiczna będzie połączona z 

biblioteką szkolną. 

Pani Wójt – potwierdzam, są poważne plany przeniesienia Centrum Usług Wspólnych do budynku 

głównego w szkole w Zdziechowie. W sprawie biblioteki, która mieści się w budynku świetlicy wiejskiej 

w Zdziechowie, to projekcie budynku głównego na I piętrze są zaprojektowane dwa duże pomieszczenia, 

jedno na czytelnię i na bibliotekę. Z powodzeniem biblioteka gminna pomieści zbiory z biblioteką 

szkolną. 

Radny Łukasz Ciesielski –  z rozmowy z dyrektorem szkoły Panem Tomaszem Kropidłowskim wynika, 

że pomieszczenia  na piętrze, gdzie planuje się bibliotekę nie są przystosowane do obciążenia wagi 

regałów i książek. Podobna sytuacja jest z halą sportową, gdzie w pomieszczeniu u góry była planowana 

siłownia, której nie może być z uwagi na to, że w stropach nie zostało uwzględnione obciążenie sprzętu. 

Radny zapytał jak będzie rozwiązany problem jeśli chodzi o to, że osoby z zewnątrz będą chodziły po 

budynku szkoły. Nie było konsultacji społecznych. Radny ma wątpliwości, czy bezpieczeństwo dzieci i 

szkoły nie będzie narażone. 

Pani Wójt – kwestie bezpieczeństwa są jeszcze rozważane. Sugestie państwa i komisji oświaty, która 

również poruszyła tą sprawę, weźmiemy pod uwagę. W czytelni będą prowadzone różne zajęcia dla 

dzieci. W sprawie stropów, to jest sprawdzone i potwierdzone u wykonawcy, że są przystosowane do 

takiego obciążenia. 

Radny Łukasz Ciesielski – może warto by było wrócić do tematu hali sportowej i sprawdzić może pan 

kierownik by się dowiedział czy stropy by wytrzymały i młodzież mogłaby korzystać z siłowni,  

Na zapytanie pana dyrektora dlaczego nie ma siłowni otrzymałem odpowiedź, że stropy są nie 

przystosowane.  Jeśli można to prosił bym kierownika Roberta Błocha o sprawdzenie tego. 
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Radny Ryszard Majewski zaapelował o wspólne działanie wszystkich radnych, aby pomóc pani wójt 

zrobić harmonogram dróg. Drogi w poprzednich kadencjach były odsuwane. Problem będzie cały czas, 

społeczeństwo się domaga, ale możemy poprawić bezpieczeństwo. Są projekty dróg, które nie są 

realizowane. Drogi były odsuwane na dalszy plan po wykonaniu kanalizacji. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że przyłącza się do głosu radnego Ryszarda Majewskiego temat dróg 

nigdy nie będzie rozwiązany bo trzeba by było zwiększać budżet co roku o np.5-10 milionów. Trzeba 

wybrać kilka dróg i budować. Mieszkańcy nowych osiedli niech nie mają złudzeń dróg nie będzie 

przybywało, bo nie ma pieniędzy. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – przychyla się również do wypowiedzi radnego Ryszarda Majewskiego 

uważa, że drogi powinno się traktować jako priorytet. Otrzymała informację, aby podać do publicznej 

wiadomości, aby zawalczyć o wozy strażackie chodzi o najwyższą frekwencję w wyborach. Budżet 

gminy potrzebuje 800 tys. zł. Idźmy na wybory.  

 

Radny Łukasz Ciesielski zapytał Panią Wójt, czy na dzień dzisiejszy ma pomysł na zagospodarowanie 

starego budynku szkoły w Zdziechowie. 

 

Pani Wójt – trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu  na sprzedaż tej nieruchomości. Zlecono 

operat szacunkowy, jeśli będzie podjęta uchwała o sprzedaży ogłoszony będzie przetarg. 

 

Ad.14 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki zamknął obrady XXVI 

sesji Rady Gminy. Podziękował mieszkańcom, którzy obserwowali obrady sesji. 

  

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 – 17.00 

 

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 


