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Protokół Nr VIII /2019 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu  27 marca 2019r. 
 

Ad.1 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 
 
Otwarcia VIII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Nawrocki, który 
powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Panią Wójt Gminy Marię 
Suplicką, z-cę Wójta Pana Macieja Mądrego, Skarbnik Panią Ewę Kaźmierską, Dyrektora GCUW Pana 
Jarosława Wietrzyńskiego, Panie i Panów Sołtysów, pracowników urzędu, mieszkańców gminy oraz 
przedstawicieli lokalnej prasy.  
  
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych, wobec tego wszystkie uchwały 
podejmowane będą prawomocne. Nieobecna na posiedzeniu radna Pani Agnieszka Rzempała-
Chmielewska. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.       
 
Ad.2 
  Porządek obrad: 
1/. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy. 
2/. Przedstawienie porządku obrad. 
3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 
4/. Powołanie Komisji Uchwał Wniosków. 
5/.Przyjęcie protokołów z IV, VI i VII sesji Rady. 
6/.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 
7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 
8/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 
            a)  zmiany w budżecie na 2019, - wycofana z porządku obrad 
            b).  zmiany WPF Gminy Gniezno- wycofana z porządku obrad 
            c). uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania      
              Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2019-2020 
            d).powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji   

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno  
w 2019 roku 
e). uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2019 roku 
f).wyboru delegata Gminy Gniezno do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów  
Samorządowych 
g) wyboru delegata Gminy Gniezno do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
h). wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  
stawki tej opłaty. 
i). przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 
j). rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno 
k). szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy 

9/. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. 
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    10/.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i         
      Przeciwdziałania Narkomani za 2018 rok. 
11/.Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2018 
12/.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2018 roku. 
13./Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich     
      w Zdziechowie. 
14/.Wolne wnioski i informacje. 
15/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 
16/.Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy. 
Ad.3 

Radna pani Kamila Butrymowicz zgłosiła wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały o 
zmianach do budżetu i WPF.  

Głosowanie wniosku: za 10 głosów, przeciw 1,wstrzymujące 3 głosy. 
Ad.4 
Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: radną Panią Iwonę Modrzejewską,  
radnego Pana Patryka Dobrzyńskiego, radnego Pana Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada głosowała imiennie skład  komisji jednogłośnie „za” 14 głosów.  
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.1 
 
Ad.5  
Rada przyjęła bez głosowania protokoły Nr IV,VI i VII bez uwag. 
 Ad.6  
Pani Wójt przedstawiła informację o działaniach podejmowanych między sesjami. 
-  wydałam 15 zarządzeń 
- odbyła się odprawa jednostek OSP po zakończonych zebraniach sprawozdawczych, ustalono wysokość 
środków na działalność bieżącą 
-kończy się ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności,  odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
firmy ubezpieczeniowej i będzie nowa umowa, wstępnie koszty ubezpieczenia wzrosną dwukrotnie, 
- trwają przygotowania do zlecenia wykazu ewidencji dróg, firma przedstawi aplikację geometryczną do 
zarządzania drogami, oświetleniem i siecią wodociągowo-kanalizacyjną, koszt 20 tys. zł.   
- w dniu 21 marca br. odbyła się odprawa z dyrektorami placówek oświatowych,. We wszystkich 
placówkach ponad 70% nauczycieli opowiedziało się za  akcją strajkową. Przedszkola nie brały udziału w 
referendum. Dyrektor szkoły w Zdziechowie został zobowiązany do przeprowadzenia akcji promocyjnej 
nowej szkoły. 
- w dniu 14.03. odbyło się w świetlicy wiejskiej w Piekarach spotkanie nt programu „Czyste Powietrze” 
- budowa szkoły w Zdziechowie realizowana jest bez zakłóceń, w tym tygodniu będzie płatność za 
wykonane prace  kwota 2 mln.500 tys.zł. 
- oczekujemy na wpływ refundacji za budowę ścieżki rowerowej - kwota 2.456.237,00 zł. 
- oczekujemy na wpływ transzy za budowę szkoły z Zdziechowie , wniosek złożono w ubiegłym tygodniu 
– kwota 1.389.608,00 zł, płatność po 40 dniach od złożenia wniosku. 
- oczekujemy na refundację kosztów projektu utrzymania zieleni na terenie wsi Mnichowo, Skiereszewo i 
Szczytniki Duchowne- kwota 90.113,00 zl. 
- ogłoszono przetarg na kredyt długoterminowy. 
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Radny pan Marian Kaźmierczak w nawiązaniu do strajku nauczycieli poinformował, że średnio 90% 
nauczycieli opowiedziało się za strajkiem.  
Radna pani Maria Brykczyńska poprosiła zastępcę wójta pana Macieja Mądrego o informację ze spotkania 
z prezydentem w sprawie koncepcji rozwoju ruchu rowerowego na terenie miasta. 
Z-ca wójta pan Maciej Mądry odpowiadając na pytanie poinformował, że na spotkaniu była pani Marzena 
Kaczmarek. Jest planowane spotkanie z panem Grobelnym w sprawie transportu na którym będzie 
obecny. 
Radny pan Łukasz Ciesielski zapytał panią wójt o  czterech pracownikach którzy złożyli wypowiedzenia z 
pracy w urzędzie gminy. To są merytoryczni pracownicy, którzy posiadają ogromną wiedzę i 
doświadczenie. 
Pani wójt – w ostatnim czasie trzech pracowników złożyło wypowiedzenie. To jest prawo pracownika.  
W przypadku wypowiedzeń dwóch pracowników to uzasadnieniem do rozwiązania stosunku pracy jest 
przejście za porozumieniem stron do innej pracy. Jedyne o co mogę zadbać to o przekazanie prawidłowe 
w zakresie dokumentacji i zabezpieczyć ciągłość pracy stanowiska. 
Trzecia osoba złożyła wypowiedzenie z terminem 3 miesięcznym wypowiedzenia, trwają rozmowy, 
decyzji jeszcze nie podjęłam. 
Radna pani Kamila Butrymowicz zapytała panią Wójt, czy na spotkaniu z prezydentem Grobelnym będzie 
omawiany temat kolektora do kanalizacji ul. Północna w kierunku Pyszczyna.  
Pani Wójt – o tym temacie były rozmowy wcześniej, wstępnie pan prezydent wyraził pogląd, iż 
wcześniejsze ustalenia  z poprzednim wójtem były w sferze roboczych ustaleń i trudno określić, czy one 
będą urealnione w najbliższej przyszłości. 
Ad.7 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach między sesjami. 
W dniu 12 marca br. wiceprzewodnicząca rady pani K .Butrymowicz uczestniczyła w forum rolniczym 
Powiatu Gnieźnieńskiego w Mieleszynie. 
W dniu 15 marca br. w urzędzie Gminy Gniezno odbyło się szkolenie dla członków komisji rewizyjnej.  
W szkoleniu uczestniczyło 40 radnych z terenu całego powiatu. 
Na dzień 25 kwietnia br. przewidziane jest szkolenie dla członków komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Będziemy również zachęcali samorządowców z innych gmin.  
Pytań do przedstawionej informacji nie było.     
 
Ad.8 Podjęcie uchwał 

 -uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2019-2020 

Kierownik GOPS-u pan Mariusz Jopa uzasadnił podjęcie uchwały. 
Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.3 
- uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania 
publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym 
na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku. 
Pan Rafał Skweres uzasadnił podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.4 

- uchwała Nr VIII/48/2019 w sprawie  uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2019 roku 
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Pan Rafał Skweres uzasadnił podjęcie uchwały. 
Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.5 
- uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do Wielkopolskiego 

Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 
Pani Wójt uzasadniła uchwałę. 
Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.6 
- uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie  wyboru delegata Gminy Gniezno do Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Wielkopolski 
Pani Wójt uzasadniła uchwałę. 
Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.7 
 

- uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Pani Wójt –pracownicy merytoryczni przygotowali prezentację która analizuje system gospodarki 
odpadami i chcemy ją dzisiaj przedstawić. Szczegółową analizę przedstawił z-ca wójta pan Maciej Mądry. 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadam. Od maja br. nieruchomości zamieszkałe za 
selektywne 14 zł/osoba, nieselektywne 27 zł/osoba. Nieruchomości niezamieszkałe odpada selektywne 
nowe stawki przedstawiają się następująco:  

-pojemnik 120 litrów  53 zł/miesięcznie 
- pojemnik 240 litrów 76 zł. miesięcznie 
- pojemnik 1100 litrów  330 zł. miesięcznie 
Podwyżka opłat spowodowana jest : 
- wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów 
-wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów czyli wzrost cen w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów w Lulkowie o ok.30%, wzrost opłaty za składowanie odpadów tzw. Marszałkowskiej, wzrost 
płacy minimalnej.  

W 2018 roku wpływy z opłat to kwota 1.663.271,55 koszty 2.054.764,38, bilans to  - 391.492,83 
Symulacja – przy braku zmiany stawki wpływy będą na poziomie 1.623 741,00, koszty 
2. 165 822,80 , bilans to -542 081,80  zł. 
W 2019 roku – symulacja - przy zmianie stawki od maja br. wpływy to kwota 2 023 835,80 zł, 
bilans to – 141 987,00 zł.  
 Przewodniczący Rady – chodzi o to, że jeżeli rada tą uchwałę odrzuci to trzeba będzie z pewnych 

zadań zrezygnować. 
Z-ca wójta powiedział, że gmina jest inkasentem opłaty tzn. musi przekazać tyle ile pobrała. 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej podziękował pracownicom urzędu za 

przygotowanie prezentacji. Komisji  na dwóch  posiedzeniach omawiała sprawę podwyżek cen za odpady. 
Opinia komisji: radny Ryszard Majewski i radny Patryk Dobrzyński zaproponowali 20% podwyżki 

stawki. Znaczne podwyższenie o 40% może okazać się bolesne dla budżetu domowego mieszkańców.   
Natomiast radny Łukasz Ciesielski jest przeciwny podwyżce, natomiast radna Maria Brykczyńska 

i radna Kamila Butrymowicz są za przyjęciem zaproponowanych w projekcie uchwały stawek.  
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W głosowaniu komisja wydała negatywną opinię o podwyżce opłaty za zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Radna Maria Brykczyńska – jest za podwyżką opłat ponieważ trzeba zrównoważyć przychody i 
koszty. Gmina Gniezno nie podnosiła opłat od 2016roku. W Gminie Gniezno ponad 90% mieszkańców 
jest za selektywną zbiórką odpadów, więc ta podwyżka aż tak bardzo mieszkańców nie dotyczy.  

Radna Kamila Butrymowicz – gmina dopłaca ponad 500 tys. zł. na odpady komunalne co można 
by przekazać np. na drogi, oświetlenie itp. Opinia RIO wskazuje, że gmina nie może dokładać do 
odpadów, muszą się same finansować. Od kilku lat nie są podwyższane podatki, stawka za odpady jest od 
2016 nie podwyższana. Prywatnie radna uważa, że wszyscy mieszkańcy powinni do opłat dołożyć.  

Radna Agata Górna – czy kogokolwiek na sali będzie cieszyć to, że zostaną podwyższone opłaty? 
Głosując przeciwko, czy to będzie zasadne dla budżetu gminy? Ale czy życie jest sprawiedliwe. 

Jesteśmy tu po to, aby podejmować decyzje, które nas nie cieszą. To są decyzje które w jakiś sposób  każą 
nam realizować przepisy prawa. 

Radny Łukasz Ciesielski –nie zmieni swojej decyzji, na wspólnym posiedzeniu komisji Prezes 
Urbis-u p. Młodzikowski nie do końca powiedział skąd bierze się tak drastyczna podwyżka. Są takie 
wyliczenia, i rada gminy ma to zatwierdzić. Spółka Urbis zamknęła ubiegły rok zyskiem 1mln.200 tys. zł. 
co zostało przekazane do budżetu miasta. Została wybudowana sortownia, obecnie okazuje się, 
że nie nadąża z ilością śmieci. Jest oddawana zła jakość śmieci niesortowanych. Z tego powodu zostają 
naliczane większe opłaty za odbieranie tych odpadów. Radny sugerował, aby skontrolować zasadność tak 
drastycznej podwyżki. Czyli miasto Gniezno zarabia na mieszkańcach gminy poprzez  podnoszoną stawkę 
za śmieci. W tym roku będzie pewnie wyższa kwota, która zamknie rok 2019 ponieważ jeżeli będzie o 
40% podwyższona stawka za odpady to również wzrośnie dochód. 
Radny pan Marian Kaźmierczak – chciałby zapytać kolegę radnego Ciesielskiego, czy mieliśmy i mamy  
wpływ  na to, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji  ustala cenę wody. Jeżeli brakuje gminie pieniędzy na 
inwestycje w tym roku i przyszłym to może być sytuacja, że nie można będzie ich wykonać. 
Wnioskowaliśmy, aby tego nie podnosić, ale skoro są takie  warunki jakie są to musimy się do tego 
zastosować. Miasto skorzystało, bo założyło spółkę. Miasto ma takie stawki jakie proponuje gmina. 
Mieszkańcy miasta płacą tyle ile mieszkańcy gminy.  
Z-ca wójta pan Maciej Mądry – do przetargu przystąpiła tylko jedna spółka czyli Urbis i musimy się 
poddać tym stawkom.  
Radna pani Iwona Pajkert – podwyżka o 40-50% będzie do przyjęcia, bo może okazać się że za chwilę 
będzie trzeba podnieść cenę o 100% czy 150% , jeśli nie więcej. 
Radna pani Kamila Butrymowicz – to ustawa obliguje gminę do gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Wcześniej każdy indywidualnie podpisywał umowę na odbiór odpadów. Gmina musi 
zapłacić, a mieszkańcy muszą się „zrzucić”. Nie możemy z budżetu gminy dopłacać nawet złotówki. 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko że 
podwyżka o 20% nie o 40%. 
Przewodniczący Rady – Klub Radnych Niezależnych popiera projekt uchwały. 
 
Sołtys wsi Wierzbiczany pan Marek Słomczewski – składowisko odpadów znajduje się na terenie gminy 
Gniezno, i zaśmieca tereny gminy w pobliżu jeziora Wierzbiczańskiego i pozostałych jezior. Choćby z 
tego powodu miasto Gniezno i pozostałe gminy powinni ulżyć mieszkańcom gminy w tych opłatach.   
Przez wszystkie lata bycia radnym nigdy tego pomysłu nie aprobowałem  współpracy ze spółką Urbis. 
Sołtys wsi Zdziechowy pani Agata Rezgui – to jest polityka i działalność gminy Gniezno, gdzie pobiera 
się zbyt niskie opłaty jest to strata dla gminy. Jeżeli nie ma rentowności to dlaczego dopłacamy. Gmina 
powinna dopłacić minimalne kwoty lub wcale, ale potrzebne są pieniądze na różne inwestycje. Można 
rozmawiać z miastem Gniezno. Uważa, że to są prawidłowe działania. 
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Radna pani Maria Brykczyńska – w nawiązaniu do wypowiedzi sołtysa wsi Wierzbiczany to za jego 
czasów gmina Gniezno przekazała grunt pod Zakład Zagospodarowania Odpadów. 
Głosowanie uchwały: 
Za 8 głosów, przeciw 2, wstrzymujące 4 głosy. 
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 8 
Przewodniczący zarządził 10 min. przerwę. 
Po przerwie dalszy ciąg podejmowania uchwał. 

- uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020” 

Pracownik urzędu pani Marzena Kaczmarek uzasadniła uchwałę. 
Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.9 
- uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniezno 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił czego dotyczy skarga. 
Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.10 
- uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie 

Gminy. 
Radna pani Maria Brykczyńska uzasadniła podjęcie uchwały. 
Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.10 
 

Ad.9 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok przedstawił Kierownik  
GOPS-u pan Mariusz Jopa. 

    Ad.10 
   Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i              
   Przeciwdziałania Narkomani za 2018 rok przedstawił pan Mariusz Jopa. 

 
Ad.11 
Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za rok 2018 przedstawiła Dyrektor  Instytucji Kultury pani 
Mirosława Bakalarz. 
 
 
Ad.12 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2018 roku przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Agata Górna. 
Pytań nie było. 
Ad.13 
Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich w 
Zdziechowie przedstawił pan Jerzy Berlik. 
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Przypadł mi w udziale zaszczyt, aby w imieniu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców 
Wielkopolskich w Zdziechowie w  składał którego wchodził: ks.Prałata Paweł Gronowski Proboszcz 
parafii w Zdziechowie, pan Łukasz Ciesielski radny gminy Gniezno  i Jerzy Berlik zdać sprawozdanie z 
jego działalności. 
Konkluzją moich rozmów z senatorem Robertem Gawłem w temacie Powstania Wielkopolskiego było to, 
aby w Zdziechowie po uroczystościach setnej rocznicy Powstania Wlkp. pozostał trwały element w tej 
miejscowości upamiętniający nie tylko obchody, rocznicowe ,ale też bitwę pod Zdziechową. Zrodziła się 
myśl, aby przywrócić formuły pomnika wybudowanego w 1925 roku. Ówczesny pomnik został 
zniszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. W 1957 roku został odbudowany z 
elementów zachowanych z pierwotnego pomnika lecz w innej formie. W dniu 8 kwietnia 2018r.został 
oficjalnie zawiązany Komitet Odbudowy Pomnika. Celem powołania Komitetu było nie tylko 
zrealizowanie samej odbudowy pomnika, ale również zebranie środków finansowych. Jedną z form była 
zbiórka publiczna poprzez dystrybucję okolicznościowych cegiełek. Wstępny projekt pomnika 
przygotował pan Bogusław Haremza dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie 
Powiatowym. Wykonano autorski projekt orła, wykonano również zagospodarowanie terenu przy 
pomniku, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano  również tablicę informacyjną. 
Stelaż pod tablicę przy pomniku jak również umieszczoną przed wejściem do kościoła ufundował  i 
wykonał pan Łukasz Ciesielski. Przedsięwzięcie to nie mogło by być zrealizowane, gdyby nie środki 
finansowe, które zostały pozyskane nie tylko z budżetu gminy Gniezno ale również ze zbiórki publicznej 
jak również poprzez ofiary sponsorów. W imieniu Komitetu chcę podziękować  poprzednim władzom 
gminy jak i obecnym za wsparcie i wszelką pomoc, którą uzyskaliśmy. Dziękuję pani Wójt i obecnej 
radzie za to ,że to dzieło zostało kontynuowane. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
zakupili cegiełkę oraz wszystkim, którzy w różnych płaszczyznach zaangażowali się w to historyczne 
dzieło.  
Sprawozdanie finansowe komitetu. 
- wartość samego projektu 1 000,00 – jest to darowizna pana Bogumiła Haremzy. 
- rozbiórka pomnika i kostki brukowej wokół – wartość szacunkowa 1.500,00 zł  - jest to traktowane jako 
wkład własny osobowy komitetu 
- fundament o wartości ok.3 000,00 zł  należy traktować jako darowiznę od firmy Hen-Bud z Kłecka 
- prace kamieniarskie pana Sławomira Zdrojewskiego wycenione na 18 000,00 zł. sfinansowane ze 
środków urzędu gminy Gniezno 
- orzeł wykonany na kwotę 32 000,00 zł zapłacony ze środków urzędu gminy Gniezno 
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika prace wykonane przez pana Mateusza Mikitowa koszt 
19 557,00 zł. brutto, 
- wykonanie tablic informacyjnych i stelaży, wartość prac to 4 000,00 zł.sfinansowane to zostało przez 
pana radnego Łukasza Ciesielskiego,  
- projekt graficzny tablicy koszt ok.1 000,00 zł darowizna od pana Pawła Noskiewicza 
- udział w uroczystościach grupy rekonstrukcyjnej koszt 500 zł. darowizna od pana Łukasza 
Ciesielskiego, 
- udział w uroczystościach orkiestry dętej koszt to 600,00 zł darowizna od Jerzego Berlika 
- udział ks.Prymasa we mszy świętej to było po stronie proboszcza parafii, 
- sprawy organizacyjne czyli wyjazdy to jest traktowane jako darowizna od pana Łukasza Ciesielskiego i 
Jerzego Berlika. 
Zbiórka publiczna z cegiełek to kwota 17.700,00 zł. za tą kwotę została zapłacona faktura panu 
Mateuszowi Mikitowowi, a różnica czyli 1 787,00 zł jest traktowana jako jego darowizna na ten cel. 
Pan Jerzy Berlik powiedział, że udało się zebrać bardzo dużo pieniędzy. Jest to wyraz zaangażowania 
mieszkańców ale też ofiarodawców z powiatu gnieźnieńskiego jak również spoza, którzy emocjonalnie 
byli zaangażowani w obchody rocznicowe. 
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Radna Kamila Butrymowicz – powiedziała, że we wrześniu ubiegłego roku sołectwo Napoleonowo  
przekazało 1.000 zł na budowę pomnika był to fundusz na bieżący rok i się zastanawia czy te środki 
można jeszcze na ten cel przeznaczyć.  
Pan Jerzy Berlik  powiedział, że podczas zebrania sołeckiego była mowa o tym, że ta kwota może być 
przekazana na zagospodarowanie terenu przy pomniku. 
Sołtys wsi Zdziechowa Agata Rezgui – będą jeszcze dokończone nasadzenia zieleni przy pomniku w tym 
roku z funduszu sołeckiego, zakup tulipanów. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę, aby pomnik poległych 
który jest w polu w Zdziechowie, aby również poprawić jego stan.   
Ad.14  
Radna pani Agata Górna – komisja rewizyjna rozpatrywała wynajem świetlic wiejskich. Było brane pod 
uwagę ile kosztują gminę, jak są wykorzystywane. Zyski z 17 świetlic które są na terenie gminy to kwota 
92 000,00 zł., natomiast koszty 360 000,00 zł. Świetlice są po to, aby tworzyć inicjatywę  społeczną wsi. 
tą oddolną. Niekoniecznie muszą przynosić zyski. Należy się zastanowić, czy ta różnica 260 tys.zł. 
między zyskami a stratami jest zasadna. Czy te świetlice są wykorzystywane prawidłowo, zwracam się do 
sołtysów i do pani wójt i pana wójta przede wszystkim dlatego, że jest zatrudniona osoba od promocji 
gminy. Chodzi o to, aby świetlice odżyły, aby mieszkańcy się bardziej się integrowali. Jeżeli by gmina na 
tym nie zarobiła nie podnosząc kosztów wynajmu świetlic.  
Radna pani Maria Brykczyńska – zgłosiła wniosek formalny, aby odbyła się sesja wyjazdowa do Zakładu 
Gospodarowania Odpadów w Lulkowie ponieważ większość radnych tam nie była.  
Przewodniczący Rady – wniosek jest już przyjęty wcześniej, ponieważ jest oficjalne zaproszenie pana 
Prezesa Sp.Urbisu Edmunda Młodzikowskiego w maju cała rada tam pojedzie. 
Następnie radna M. Brykczyńska poinformowała o pracach komisji statutowej w sprawie nowego Statutu. 
Podziękowała pani radcy prawnemu Dorocie Ambroziak za pomoc w przygotowaniu statutu. 
Radny pan Marian Kaźmierczak – w ubiegłym roku komisja oświaty odwiedziła wszystkie świetlice. 
Wnioski komisji do dzisiaj nie są zrealizowane. Komisja występowała przez całą kadencję poprzednią o 
osobę na stanowisko animatora świetlic. Nasze świetlice mają służyć codziennemu życiu mieszkańców 
chodzi głównie o te świetlice gdzie wypożyczenia są 3,4 razy w roku.  
Dalej radny zapytał panią Wójt kiedy i od kogo będzie można odebrać godła, flagi i napisy znamionowe.  
Radny podziękował władzom za to, że udało się dzisiaj sfinalizować naprawę części oświetlenia ścieżki  
rowerowej. Natomiast zgłaszano miesiąc temu, że ta część która świeciła w Jankówku już nie świeci. 
Czy znowu to będzie trwało 4 miesiące. 
Pani Wójt – jest usterka oświetlenia którą należy usunąć. Termin naprawy wynika z tego, że gmina zleca 
wykonanie tej naprawy a przed ustala się, czy można to zrobić w ramach gwarancji usterkę usunąć. 
Przy ulicy Gdańskiej i Helskiej naprawa nie będzie w ramach gwarancji. 
Pani Wójt – jeśli chodzi o organizację imprez w świetlicach i odbioru atrybutów do świetlic jest to zadanie 
które realizuje pracownik zatrudniony do promocji i będzie koordynował działania związane z 
podpisaniem umów z nowymi świetlicowymi lub z przedłużeniem tych umów. Od początku kwietnia 
będzie nowy regulamin wynajmu świetlic i użyczania świetlic.  
Radny pan Bolesław Dziel – umowa na naprawę oświetlenia będzie w ramach gwarancji? 
Pani Wójt -  naprawa oświetlenia w Jankowie będzie z puli pn.gwarancja należytego wykonania robót. 
 
Radna pani Kamila Butrymowicz – chodzi o autobusy poprosiła aby zgłosić się do Janowca do końca 
marca PKS zobligował się, że mieszkańcy z Janowca Wlkp. będą mogli z przewozów. Od 1 kwietnia 
Janowiec planuje uruchomić szynobus który prawdopodobnie będzie przejeżdżał przez Zdziechowę. 
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Poprosiła, aby się dowiedzieć czy jest to planowane jeśli tak to, aby zrobić przystanki na terenie gminy 
Gniezno. Taka jest plotka. 
Przewodniczący Rady – dzwonił do burmistrza Janowca temat jest odległy, burmistrz wystąpił do Kolei w 
planach jest szynobus. Nie ma informacji zwrotnej z PKP do tej pory. Burmistrz i sekretarz deklarowali, 
że w ramach współpracy jeżeli będzie potrzeba to przyjadą i zapoznają radę z korespondencją. 
Sołtys wsi Zdziechowa – czy jest możliwość przedłużenia linii MPK z Pyszczynka na godz.6 rano. Może  
bus można by wynająć. Jest problem z dojazdem mieszkańców do pracy.  
Pani Wójt – jesteśmy po ustaleniach z prezesem MPK wiemy, że uruchomienie kursów z Pyszczynka do 
Zdziechowy jest realne, czekamy do końca marca br. na wycenę kursów.  
 
Ad.15 
Interpelacje  i zapytania Radnych przedstawił Przewodniczący Rady. 
W dniu 20 marca br. wpłynęła odpowiedź na interpelację radnej Wioletty Nawrockiej dotyczącej poprawy 
warunków kształcenia w szkole w Goślinowie. 
W dniu 15 marca br. wpłynęło zapytanie radnej Iwony Modrzejewskiej i zapoznał  radę z jej  treścią.   
W dniu dzisiejszym przed sesję wpłynęła interpelacja radnej Marii Brykczyńskiej i zapoznał radę z 
treścią. 
Radna Maria Brykczyńska zapytała panią Wójt: 
- czy na następnej sesji będzie już uchwała w sprawie funduszu pożyczkowego.  
- czy pani Wójt przymierza się do zmiany regulaminu w sprawie konsultacji społecznych będą uchwalane 
strategie i regulamin jest do tego niezbędny. Poprzedni regulamin jest opracowany w 2012 roku jest 
przestarzały. 
- będzie możliwość dopłaty 80gr.do 1- kilowozu, aby gmina mogła wziąć udział w tym programie to musi 
być organizatorem przewozów 
- droga rowerowa Jankowo-Gniezno powinny być znaki droga rowerowo-piesza. 
Pani Wójt – w sprawie zmiany regulaminu sukcesywnie są zmieniane dokumenty, które wymagają 
aktualizacji. Fundusz pożyczkowy w przygotowaniu są dokumenty postaramy się, aby uchwała była na 
najbliższej planowanej sesji. Na pozostałe dwa pytania jeśli radna pozwoli odpowiem pisemnie. 
Radny pan Marian Kaźmierczak –  byłem w komisji odbierającej ścieżkę rowerową w Jankowie, że 
projektant zapewniał oznaczenia pionowe i poziome na ścieżce pieszo-rowerowej są właściwe. 
Dalej radny powiedział, że w dniu 6 marca br. otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie budowy 
przedszkola w Jankowie Dolnym i zacytował fragment. Poprosił pracownika urzędu zajmującego się 
ewidencją ludności o wykaz dzieci urodzonych od roku 2014-2017 dotyczący obwodu Jankowo Dolne. 
Orientacyjna liczba działek przeznaczonych a miejscowych planach zagospodarowania pod zabudowę 
mieszkaniową w obwodzie  szkolnym Jankowo Dolne wynosi 463, Kalina 75, Strzyżewo Kościelne 71, 
Strzyżewo Smykowe 27, Strzyżewo Paczkowe 102, Lulkowo 116, Dębówiec 50, Wełnica 165. 
Razem 1069. Radny przedstawił jak wyglądała kwalifikacja dzieci do przedszkoli. W roku 2018 
odmówiono przyjęć do przedszkola w Jankowie Dolnym 24 dzieci. W roku 2019 jest 46 wniosków na 
przyjęcie do przedszkola na 25 miejsc. 
Pani Wójt -  w odniesieniu do danych radnego to na moment składania interpelacji takich danych radny 
nie posiadał.  
Radny Marian Kaźmierczak – tak, na moment składania interpelacji takich informacji nie posiadałem na 
piśmie.  
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Radna Maria Brykczyńska – w nawiązaniu do jej wypowiedzi powiedziała, że wystarczy zamontować 
znak że to jest droga rowerowo-piesza.  
 
Ad.16  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady VIII sesji. 
  
Obrady sesji trwały od godziny 13.00 – 16.50 
 

 
Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 
 

  
  


