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PROJEKT 

 

 

 

 

 

RADA GMINY GNIEZNO 

 

Protokół nr XLV/2022 
 

z XLV sesji Rady Gminy Gniezno VIII kadencji w dniu 27 stycznia 2022 r.                                   

w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji wzięło udział 12 radnych.  

Nieobecni: radna Kamila Butrymowicz, radny Marian Kaźmierczak, radny Łukasz Ciesielski.                      

 

 

W sesji uczestniczyli również: 

1. Wójt Gminy Gniezno – Maria Suplicka, 

2. Zastępca Skarbnika Gminy Gniezno - Marlena Wysocka, 

3. Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju – Robert Błoch, 

4. Mecenas – Justyna Gałęcka. 
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Przyjęty porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Gniezno: 
 

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Gniezno. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji 

uchwał.  

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego, 

b) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą                   

ZIT Gniezno, 

c) zmiany uchwały nr  XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r.                            

w sprawie uchwalenia i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno", 

d) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                         

z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem      

88/2, położoną w miejscowości Lulkowo. 

6. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych                          

na podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno:  

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, 

- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.  

8. Zapytania i wolne głosy.  

9. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy Gniezno.   
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Przebieg XLV sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 27 stycznia 2022 r. 

 

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Otwieram XLV sesję Rady Gminy Gniezno. Sesja została zwołana 

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2020r. poz. 

713 ze zmianami oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. poz. 374 ze zmianami i zostanie przeprowadzona w 

trybie realnym. 

Witam serdecznie Wójta Gminy Gniezno. Pani Wójt w dniu dzisiejszym obserwuje nas podczas 

transmisji na YouTube, a kiedy będzie konieczność wystąpienia to Pani Wójt przyjdzie na salę, czyli 

pojawi się przy sprawozdaniu i ewentualnie w punkcie „Wolne wnioski”. Witam serdecznie Panie i 

Panów radnych, pracowników Urzędu Gminy Gniezno i wszystkie osoby, które obserwują transmisję 

sesji w Internecie. 

Drodzy Państwo, wg listy obecności na sali obecnych jest 12 radnych – nieobecna jest w tym momencie 

radna Kamila Butrymowicz, radny Łukasz Ciesielski i radny Marian Kaźmierczak. W tym momencie 

proszę o zalogowanie się do systemu głosowania. Dziękuję. W tym momencie obecnych jest 12 

radnych, co się zgadza z listą obecności – jest kworum, żeby w dniu dzisiejszym podejmować uchwały. 

Jeżeli ilość osób biorących udział w obradach będzie się zmieniała, to będę Państwa o tym na bieżąco 

informował. Proszę o wyciszenie urządzeń mobilnych, aby nie przeszkadzały w dzisiejszych obradach. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym – obrady rady są transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

Porządek obrad Państwo otrzymali w dniu zwołania sesji i jest on wszystkim radnym znany. Czy ktoś z 

Państwa radnych, czy Pani Wójt składa wniosek o zmianę porządku? Dla przypomnienia podam, że 

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy może wprowadzić zmiany w 

porządku bezwzględną większością ustawowego składu Rady. Nie widzę, nikt z Państwa wniosku nie 

składa, więc uznaję, że w tym momencie będziemy pracowali zgodnie z porządkiem, który otrzymali 

Państwo w dniu zwołania sesji.  

Jeszcze na koniec informacja techniczna. Proszę Państwa o spokój i wyrozumiałość. Jeżeli podczas 

obrad pojawią się problemy techniczne, to ogłoszę przerwę i po przerwie sesja będzie kontynuowana.  

Drodzy Państwo, punkt 1 porządku, który Państwo mają, mamy przepracowany. Przechodzimy do 

punktu 2 – „Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Gniezno”. 

 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Najpierw przyjmiemy protokół z sesji XXIX. Wszystkie 3 protokoły 

w czasie zgodnym ze statutem zostały na stronie gminy umieszczone. Nikt z Państwa nie wniósł uwag, 

więc jeżeli teraz nie będzie uwag odnośnie protokołu z sesji XXXIX to uznaję, że ten protokół będzie 

obowiązujący. 

Dziękuję bardzo. Tak samo protokół z sesji XL również wersja robocza była umieszczona na stronie 

internetowej. Jeżeli nie ma uwag, to ta wersja będzie wersją obowiązującą. Uwag nie widzę. 

Protokół z sesji XLI również był umieszczony. Nikt z Państwa uwag nie złożył. Jeżeli teraz nie będzie 

uwag, to uznaję, że protokół z sesji XLI również będzie protokołem obowiązującym. Dziękuję Państwu. 

Czy ktoś ma pytania do tego punktu? Nie ma, w takim razie zamykam punkt 2 i przechodzimy do punktu 

3 – „Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał”. 
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3. Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji 
uchwał 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani Wójt zaraz podejdzie i przedstawi na mównicy swoje 

sprawozdanie. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, przedstawiam 

sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Referat Gospodarki i Rozwoju: 

Trwa budowa sieci wodociągowej w m. Braciszewo – zakończenie realizacji zgodnie z umową ma 

nastąpić 1 kwietnia 2022r.  

29 grudnia odbył się odbiór prac związanych z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w 

Modliszewie – wartość przedsięwzięcia to 12.800zł. 

Trwają roboty związane z renowacją drzwi wejściowych budynku SP w Mnichowie – termin 

zakończenia to 30 marca. 

Referat Gospodarki i Rozwoju w miesiącu styczniu przygotowuje dokumenty i postępowania związane 

z zaplanowanymi inwestycjami w bieżącym roku. 

Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym – prace przebiegają zgodnie z 

harmonogramem. Została wylana już pierwsza warstwa betonu pod posadzki w skrzydle szkolnym. 

Rozpoczęto też prace związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

Postępowania o zamówienia publiczne w trakcie: 

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 

31 grudnia 2022r. Z końcem roku została podpisana umowa na drugą część gminy, na drugi sektor, ze 

spółką Urbis. Sektor II obejmuje obsługę PSZOK, odbiór odpadów z obiektów szkolnych, świetlic, 

placów zabaw, plaży oraz oczywiście mieszkańców gminy w tym sektorze. 

Zadania: 

- świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy 

Gniezno w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Jest to postępowanie zakończone. 

Wpłynęła jedna oferta – Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. 

Zadanie w toku to dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Gniezno w okresie od 31 

stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Oferta wpłynęła jedna od Wielobranżowego Przedsiębiorstwa 

Usługowego „Joanna”. 

Bieżące remonty nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w Gminie Gniezno – wpłynęły 4 oferty. 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę AR-TOR. 

Budowa sieci wodociągowej w Szczytnikach Duchownych – wpłynęło 6 ofert. W dniu wczorajszym było 

otwarcie. Mamy oferty, które się mieszczą w zabezpieczonych środkach. 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 

Trwa bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectw i sezon wycinki drzew i krzewów, na które tutejszy 

Urząd otrzymał stosowne zezwolenia. Trwa nabór wniosków w ramach programu „Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest”.  

Bieżące zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy odbywa się bez zakłóceń.  

Od nowego roku zagospodarowaniem odpadami komunalnymi zajmują się dwie firmy. Przejście na ten 

sposób odbioru nastąpiło płynnie, aczkolwiek cały czas Referat odpowiada i wyposaża mieszkańców w 

potrzebne informacje. 

W Urzędzie Gminy Gniezno nadal funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste 

Powietrze”. W 2021r. liczba złożonych wniosków w poziomie podstawowym to 46 - poziom 

podstawowy to 30% dofinansowania. W poziomie podwyższonym, gdzie dofinansowanie wynosi 60% 
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to 24 wnioski. Łącznie złożonych wniosków w minionym roku było 70. Liczba przyznanych dotacji w 

poziomie podstawowym 34, a w podwyższonym 17. Łącznie przyznano 51 dotacji, na łączną kwotę 

861.431zł. Odrzucenie i rezygnacje wniosków nastąpiło w liczbach: 

- w poziomie podstawowym odrzucono 3, a rezygnacja nastąpiła w przypadku 4 wniosków; 

- w poziomie podwyższonym odrzucono 3, a rezygnacja nastąpiła w liczbie 2 wniosków, czyli łącznie w 

obu poziomach odrzucono 6, a rezygnacja wynosiła 6 wniosków. 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 

Referat przygotowuje się do wymiaru zobowiązań podatkowych od osób fizycznych na rok 2022. 

Z związku z tym, przed wystawianiem nakazów w wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie 

zmian w ewidencji podatkowej w zakresie przedmiotów opodatkowania na podstawie złożonych 

deklaracji oraz ewidencji gruntów i budynków. Dotychczas wpłynęło do Urzędu 25 deklaracji na 

podatek od nieruchomości, 12 na podatek rolny, 4 na podatek leśny i 4 na podatek od środków 

transportowych.  

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego - od 1 do 28 lutego - Urząd Gminy Gniezno skierował do 380 producentów 

rolnych pismo informacyjne wraz z formularzem wniosku, wypełnionym w części na podstawie danych 

z ewidencji podatkowej. Taka praktyka jest zarówno ułatwieniem dla osób uprawnionych do 

utrzymania zwrotu, ale także znacznie usprawni procedurę składania wniosków. 

W Referacie na bieżąco dokonuje się księgowań, rozliczeń, uzgodnień i windykacji. 

14 stycznia odbyła się konferencja dot. rozpoczęcia projektu „Eko spadek = wiedza seniorów + działanie 

młodych”, realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej „Siedlisko” 

w Lubochni. Projekt potrwa od stycznia bieżącego roku do września 2023r. i uzyskał dofinasowanie w 

ramach programu „Aktywni obywatele – fundusz krajowy”, finansowanego z funduszu. Szczegóły tego 

projektu będę, Panie Przewodniczący, prosiła, aby Pani radna Maria Brykczyńska przybliżyła Państwu, 

korzystając z możliwości przekazu. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Po wystąpieniu Pani Wójt powiem tylko kilka słów. 

 

- Wójt Maria Suplicka: W ramach promocji tego projektu poproszę o informację. Kolejna ważna 

informacja – zostaną zgłoszone do rządowego funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych, 

następujące wnioski: 

- w II edycji naboru - rozbudowa drogi gminnej w Krzyszczewie – całkowita wartość inwestycji to 

12.191.000zł, a koszt wnioskowanego dofinansowania to około 11.500.000zł; 

W III edycji naboru dot. obszarów popegeerowskich zostaną złożone dwa wnioski: 

- budowa PSZOK na terenie Gminy Gniezno – całkowity koszt inwestycji to 1.600.000zł, a koszt 

wnioskowanego dofinansowania to 1.500.000zł; 

- II etap budowy kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji, trzy przepompownie ścieków, 

rurociągi w m. Braciszewo i Obora – całkowity koszt inwestycji to 5.500.000zł, a koszt wnioskowanego 

dofinansowania to kwota około 5.000.000zł. 

Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym: 

W dniu 21 grudnia podjęto uchwały i są one na następującym etapie realizacji: 

- uchwały nr 340,341,342,343,344 – są to uchwały budżetowe i są w trakcie realizacji; 

- uchwała nr 345 ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r. – w realizacji; 

- uchwała nr 346 ws. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na 

lata 2021-2028 – w realizacji; 

- ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na rok 2022 – w realizacji; 

- ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na rok 2022 – w realizacji; 
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- ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy 

Gniezno na rok 2022 – w realizacji; 

- ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego Rady Gminy Gniezno na rok 2022 – w realizacji; 

- ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy 

Gniezno na rok 2022 – w realizacji; 

- ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na rok 2022 – 

w realizacji; 

- ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa letniskowego w Lubochni – w realizacji. 

Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Wójt. Proszę, może od razu Pani radna Maria 

Brykczyńska, a potem pytania do Pani Wójt. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dziękuję bardzo. Ja tylko kilka słów powiem na temat projektu w ramach 

jego promocji, ponieważ Gmina Gniezno jest partnerem tego projektu, podobnie jak Lokalna Grupa 

Działania „Trakt Piastów”. Jak już była mowa, Eko spadek = wiedza seniorów + działanie młodych, 

finansowany jest z programu „Aktywni obywatele – fundusz krajowy”, który z kolei jest finansowany z 

funduszy EOG. Na ten projekt półtoraroczny otrzymaliśmy około 100.000zł. Będzie dużo działań, ale 

przede wszystkim ten projekt jest po to, żeby znowu zacieśnić więzy międzyludzkie, 

międzypokoleniowe, bo Gmina Gniezno rozrasta się. Jest coraz więcej młodych ludzi, mieszkańców, 

którzy przeprowadzili się z miasta, natomiast osoby starsze czy osoby, które od lat mieszkają na terenie 

Gminy Gniezno, wycofują się z tych działań na rzecz gminy i my to chcemy zmienić przynajmniej w 

jakimś zakresie. W związku z tym zaczęliśmy od stycznia już pierwszy moduł sąsiedzkiej sieci i tutaj 

mam do Państwa prośbę o to, żeby promować ten projekt wśród mieszkańców, ponieważ już 12 lutego 

odbędą się pierwsze warsztaty w świetlicy wiejskiej w Lubochni od godz. 9 do 13, które mają na celu 

poprawić komunikację interpersonalną. Następne warsztaty odbędą się pod koniec lutego w 

Wierzbiczanach – to będą cyfrowe warsztaty dla mieszkańców, ale nie zwykła nauka przy komputerze, 

tylko chodzi nam o to, żeby mieszkańcy potrafili ściągnąć aplikację Nice Town, która jest w Gminie 

Gniezno, a niestety z informacji z tamtego roku wynika, że ponad 360 osób z Gminy Gniezno tą aplikację 

miało zainstalowaną, czyli na liczbę ponad 13 tys. mieszkańców obecnie w gminie, jest to bardzo mała 

ilość. W marcu odbędą się trzecie warsztaty również związane z komunikacją, a to wszystko po to, bo 

w kwietniu odbędzie się debata publiczna, którą poprowadzi pani Małgorzata Blok – dyrektor LGD Trakt 

Piastów na temat jak żyje się w naszej gminie młodszym i starszym mieszkańcom. Chcemy, żeby ludzie 

nie bali się wypowiadać. Następnie będą działania związane z ogrodem, ze zmianami klimatycznymi, z 

zero waste, czyli żeby nie marnować nie tylko żywności, ale wszystko przetwarzać, żeby jak najmniej 

odpadów było w naszych gospodarstwach. Na zakończenie projektu odbędą się konsultacje społeczne 

trwające prawie pól roku, na temat zmian klimatycznych i co Gmina Gniezno może zrobić, żeby tym 

zmianom przeciwdziałać. Bardzo proszę o promocję, o zachęcanie. Nie ma za dużo miejsc na warsztaty, 

bo może uczestniczyć w nich około 15 osób, więc tak naprawdę kto pierwszy się zapisze to ma 

możliwość i oczywiście nie we wszystkich warsztatach te same osoby muszą brać udział, także bardzo 

zachęcam i proszę o przekazanie informacji dalej. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani radna. Czy Państwo radni mają pytania do Pani 

radnej Brykczyńskiej ws. tego projektu? Nie widzę, w takim razie dziękuję i udzielam głosu Pani radnej 

Agnieszce Rzempale-Chmielewskiej w punkcie „Sprawozdanie Wójta Gminy Gniezno”. 
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- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Dziękuję. Mam 2 pytania – jedno dotyczy gospodarki 

odpadami, a drugie dotyczy podwyżek prądu. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to mówimy o tym, 

że podzieliliśmy gminę w tym roku na dwa sektory. Ja akurat mam informację dot. sektora A, czyli 

nowego operatora. W styczniu mieliśmy pierwszy wywóz odpadów selektywnych i dotarły do mnie 

sygnały od mieszkańców, z którymi mam kontakt – dosyć liczne sygnały. Chciałam podpytać – jak 

skonstruowana jest umowa? Chodzi mi głównie o wywóz sztucznych odpadów. Wiem, że do tej pory 

było tak, że w zależności od tego, ile worków było przed dom wystawionych, to w podobnej ilości, tyle 

worków pustych powinno być zostawione. Natomiast to, co zaobserwowaliśmy, a przynajmniej w 

moim okręgu, to sytuacja wygląda w ten sposób, że firma, z którą została podpisana umowa, ma jeszcze 

podwykonawców. Akurat na terenie Piekar, Obory, Braciszewa obsługuje to firma Alkom, z tego co się 

zorientowałam. Wygląda to w ten sposób, że do każdej posesji, bez względu ile osób zamieszkuje, jest 

ta sama ilość worków – 3 sztuki. Natomiast jak rozumiem – nie dom jest tutaj odbiorcą, a ilość 

mieszkańców. Wiemy, że płacimy w deklaracjach składkę od ilości mieszkańców, więc zrozumiałą 

rzeczą jest, że w jednym domu mogą mieszkać 2 osoby, a w innym domu może mieszkać 6 osób czy 

więcej. Ta ilość worków powinna być również różna, natomiast w tej chwili to wygląda w ten sposób, 

przynajmniej w tym pierwszym miesiącu, że bez względu na ilość mieszkańców w każdym domu była 

ta sama ilość worków zostawiona. Wiem, że były sygnały, że były domy, gdzie tych worków w ogóle nie 

było. Nie wiem na ile to jest sytuacja zamierzona a niezamierzona – trochę było śniegu, może gdzieś 

wywiało. Zakładam, że nie było złej woli; że raczej wszędzie mieli zostawić, natomiast chciałabym 

dokładnie się dowiedzieć czy jest tak rzeczywiście w umowie, że w zależności od tego ilu jest 

domowników, co się przekłada na ilość oddawanych worków, czy powinno być w ten sposób, że jeżeli 

ja wystawiam 6 worków to powinnam dostać 6 worków, a jeżeli wystawiam 2 worki to dostaję 2 worki, 

bo zakłada się, że w tym domu jest taka a nie inna liczba mieszkańców. 

Drugie pytanie – chciałam zapytać Panią Wójt czy w obliczu podwyżek prądu, gazu, o których słyszymy 

w kraju, jak sytuacja się ma w naszej gminie, jeżeli chodzi o nasze jednostki? Czy my mamy już 

jakąkolwiek wiedzę? Czy już przyszły pierwsze rachunki dla naszych jednostek publicznych? Czy są 

wzrosty, a jeżeli są to na jakim to jest procentowym poziomie, żebyśmy mogli wyobrazić sobie czy 

mamy jakiś problem, czy nas ten problem omija. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Może odpowiadając na pierwsze pytanie to powiem, że jesteśmy faktycznie 

dopiero w pierwszym miesiącu obsługi nowej firmy wywożącej odpady komunalne. Wiele rzeczy się 

jeszcze troszeczkę dociera i tutaj na bieżąco próbujemy monitorować wszystkie zgłoszenia i sytuacje. 

Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy w umowie jest zapisane, że są czy 3 worki czy więcej worków w 

zależności od liczby mieszkańców przebywających w miejscu zamieszkania – taką dokładną informację 

możemy podać poza sesją. Od początku ogłaszając przetarg dbaliśmy o to, żeby zamówienie było 

realizowane na takich samach zasadach jak było to do tej pory, więc jeżeli są jakieś różnice w 

dostarczaniu np. worków, to sprawdzę z czego to wynika – czy to faktycznie wynika z umowy, że tam 

jest taki zmieniony zapis, czy jest to też kwestia dopracowania jeszcze tego z wykonawcą, także 

postaram się też tą informację dostarczyć Pani radnej wprost.  

Co do drugiej kwestii, to tutaj poproszę Zastępcę Skarbnika – Panią Marlenę Wysocką. Nie wiem czy to 

nie jest trochę za wcześnie, żeby już jakąś ocenę wydawać. 

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Na razie wpłynęły faktury z ENEI rozliczające ubiegły rok, także 

nie zauważyliśmy jeszcze znaczących zmian, jeśli chodzi o energię, ale faktury są dopiero w trakcie 

spływania, więc będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie jak już wszystkie faktury spłyną - 

rozliczymy je wtedy i podsumujemy. 
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- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Jeżeli tylko mogę poprosić – jeżeli pojawią się sygnały 

znaczących wzrostów, to żeby Pani Wójt na bieżąco nas na sesjach informowała, żebyśmy byli 

uprzedzeni, że mamy taką sytuację. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Dobrze, jeżeli tylko będę miała już tą wiedzę, to będę Państwu przekazywać. 

Rozumiem, że chodzi o ceny nie tylko prądu, ale w ogóle media. Za gaz wiem, że wpłynęła faktura za 

Urząd i ona jest droższa o 200%, Trzykrotnie więcej. 

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Faktura za gaz – tam wyszło ponad 20 tys., a normalnie było 

gdzieś około 7 tys. złotych, więc rzeczywiście wzrost jest tutaj bardzo znaczący. Szkoły, z tego co wiemy, 

to też dosyć mocno to odczuwają. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Udzielam głosu Pani radnej Marii Brykczyńskiej, a w 

kolejce Pan radny Bolesław Dziel. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Ja chciałam się zapytać, nie wiem czy w tym punkcie, ale chyba tak. Chodzi 

mi o komunikację i odpowiedź MPK, którą otrzymaliśmy na piśmie. Czy może Pani bardziej przybliżyć 

czy te dane, które tutaj są to są o wiele wyższe niż teraz, na tym samym poziomie, czy będą mniejsze 

ceny biletu? Czy w ogóle są zainteresowani objęciem całej gminy transportem? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Pani pyta w tej chwili o ofertę, którą złożyło MPK? Do takiej analizy, Pani radna, 

nie jestem w tej chwili przygotowana. Jest to dokument, który wpłynął miesiąc temu. 

Jesteśmy w tej chwili po rozstrzygnięciu zamówień publicznych w zakresie dowozów dzieci, w zakresie 

transportu publicznego. Będziemy dopiero analizować tą ofertę. To jeszcze nie ten moment, kiedy 

mogę Państwu coś przybliżyć. Mogę natomiast powiedzieć jak się kształtują oferty, które wpłynęły na 

transport publiczny i na dowóz dzieci w porównaniu z ubiegłym rokiem. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dobrze, bardzo proszę. A czy o to, o co teraz pytam jest szansa, że na 

następnej sesji dostaniemy już odpowiedź? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Nie, jeszcze nie. Z tym materiałem nie będziemy gotowi na następną sesję. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dobrze, dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani radna. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Pani Wójt odpowiada. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Jeśli chodzi o ofertę Gnieźnieńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej na wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego – jest to oferta na kwotę 382.320zł 

brutto. Jest to kwota bez zmian w stosunku do ceny w 2021 roku. Jeśli chodzi o zadanie „dowóz dzieci 

na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Gniezno w bieżącym roku” – oferta została złożona na 

kwotę 657.377,50zł brutto. Kwota umowy w 2021r. wynosiła 562.010,40zł brutto. Porównując te dwie 

kwoty, jest to wzrost o niecałe 100.000zł, przy czym trzeba mieć na uwadze, że mamy zwiększony 

zakres dowozów, ponieważ dołączyliśmy tutaj nowy obręb szkolny – Mnichowo, Braciszewo, 

Skiereszewo. To są dowozy, które są organizowane od tego roku szkolnego. Na pewno ta podwyżka o 

niecałe 100.000zł może być spowodowana również tym, że zwiększył się zakres dowozów. 
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- Radna Maria Brykczyńska: Jak rozumiem, to jest na rok, prawda? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak, obydwie umowy są podpisane do końca grudnia bieżącego roku. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: W tamtym roku, w związku z tym, że była pandemia, a nie wiadomo jak 

będzie w tym roku, może znowu będą zdalne, to rozumiem, że ta kwota była obniżona, prawda? Tak 

mówiliśmy.  

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak. Pojawiają się oszczędności – szczególnie widać te oszczędności na 

dowozach dzieci, bo odpowiednio te dowozy po prostu nie są realizowane. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Udzielam głosu Panu radnemu Bolesławowi Dzielowi. 

Proszę bardzo, Panie radny. 

 

- Radny Bolesław Dziel: Wspomniano o mediach, o prądzie, o gazie. Ja mam pytanie – czy świetlice są 

tak samo traktowane jak mieszkańcy, czy jest przemysłowy prąd i gaz? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Trudno mi powiedzieć czy wszystkie mają takie uregulowanie. To jest do 

sprawdzenia, Panie radny, żeby nie wprowadzić Państwa w błąd. Sprawdzę to. 

 

- Radny Bolesław Dziel: Dobrze, dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Udzielam głosu Przewodniczącej Wioletcie Nawrockiej. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja kontynuując temat Pani 

Agnieszki Rzempały, chciałam się zapytać czy przewiduje Pani podwyżkę cen za wywozy śmieci i w jakim 

miesiącu? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Jeśli chodzi o wywozy śmieci, to przygotowujemy analizę porównawczą, 

porównując koszty, które ponieśliśmy w ubiegłym roku. Myślę, że już na następnej sesji będziecie 

Państwo mogli poznać koszty jakie ponieśliśmy w ubiegłym roku i ile nas będzie kosztowała dopłata z 

budżetu gminnego w przypadku niepodniesienia cen. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Pani Wójt, jeszcze jedno pytanie, bo nie pamiętam dokładnie. Ile w 

zeszłym roku gmina dołożyła do wywozu śmieci? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Ja to samo pytanie zadałam Pani Skarbnik. Jeszcze nie jestem w pełni gotowa, 

chyba że Pani Marlena ma już taką informację. Proszę Państwa, trwa okres sprawozdawczy i są jeszcze 

prowadzone analizy. 

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Jeszcze do końca spływały faktury i teraz rozliczamy te ostatnie 

faktury, także dopiero jak już faktycznie wszystkie faktury spłyną i je rozliczymy, to będziemy w stanie 

odpowiedzieć na to pytanie. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Za miesiąc będzie już wiadomo, tak? 
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- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Myślę, że na przyszłą sesję już będziemy gotowi – do 20 lutego 

większość sprawozdania już będzie. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Czyli radna będzie musiała zapytać czy Państwo sami przedstawią 

nam? 

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Myślę, że przygotujemy. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Ja jako Wójt zobowiązuję się, że na następnej sesji dostaniecie Państwo 

informację o rzeczywistych kosztach poniesionych w 2021r. z budżetu gminy i prognostycznie jak to 

będzie się kształtować w tym roku. Ja już wstępnie z Panią Skarbnik ustaliłam, że taką analizę 

przygotujemy dla Państwa w lutym, żeby mieli Państwo wiedzę jak to się kształtuje w tym roku. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękujemy. Czy Państwo radni jeszcze do tego punktu mają 

pytania do Pani Wójt? Nie widzę, w takim razie dziękuję, Pani Wójt, za sprawozdanie.  

Drodzy Państwo, zamykam punkt 3 i przechodzimy do punktu 4 porządku obrad – „Informacja 

Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym”. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 
międzysesyjnym 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Ostatnia sesja odbyła się w dniu 21 grudnia. Odbyły się 

następujące posiedzenia Komisji Rady Gminy: 

24 stycznia odbyła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Komisja zapoznała się ze 

stanem zaawansowania prac budowlanych budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym. Pani 

Wójt przedstawiła informację o zaawansowaniu prac związanych z modernizacją kuchni i stołówki SP 

w Zdziechowie.  

25 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz 

Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Podczas posiedzenia zostały 

omówione projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Gniezno. Kierownik działu inwestycji przedstawił 

informację o systemie remontów dróg w Gminie Gniezno na następne lata. 

Jeszcze informacja krótka o najbardziej istotnych pismach, które wpłynęły do Biura Rady: 

19 stycznia pismo wpłynęło pisma od Wójta Gminy Gniezno dot. poniesionych w 2021r. wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30, ust. 3 

Karty Nauczyciela oraz średniej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. Otrzymali Państwo to pismo na maila. 

24 stycznia od Wójta Gminy Gniezno wpłynęła koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Gniezno.  

Drodzy Państwo, na sesji lutowej – 24 lutego, czyli za niecały miesiąc – planuję omówienie tej koncepcji. 

Nie ma Pana Kierownika, miał się wstępnie umówić, ale jeszcze nie mam potwierdzenia.  

Ta koncepcja miała być omawiana już w październiku, ale przez to, że firma wykonawcza nie wyrobiła 

się w czasie, jest przesunięcie. Miało być również na sesji dzisiejszej, ale wszystko za późno wpłynęło, 

więc planuję umieścić to na sesji 24 lutego. To są wszystkie istotne informacje. Jeżeli są pytania to 

proszę je zadawać, a jeżeli nie to będę zamykał i przejdziemy do kolejnego punktu. 

Nie widzę pytań, w takim razie dziękuję Państwu za wysłuchanie. Zamykam punkt 4 i przechodzimy do 

punktu 5 – „Podjęcie uchwał w sprawach…”. 



11 
 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
   a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Zaczynamy od uchwały finansowej. Pierwsza uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gnieźnieńskiego. Zapraszam na mównicę i witam serdecznie 

po raz pierwszy na sesji Zastępcę Skarbnika Gminy Gniezno – Panią Marlenę Wysocką. Na Komisji już 

Pani była, ale na sesji jeszcze nie. Proszę bardzo. 

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, szanowni 

Państwo, przedstawiam uchwałę dot. udzielenia z budżetu Gminy Gniezno pomocy finansowej dla 

powiatu gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „remont nakładki bitumicznej – droga 

powiatowa nr 2216P w m. Obórka”. Na to środki zostały już uchwalone, także została tylko kwestia 

podpisania porozumienia. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję nad tym punktem, 

także jeśli są pytania to proszę o ich zadawanie. Proszę bardzo, Pani radna Agnieszka Rzempała-

Chmielewska. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Kwota wskazana w uchwale stanowi jaki % inwestycji? 

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Tutaj musiałabym się odnieść do Wydziału Inwestycji, który 

ma całą wiedzę na temat tej inwestycji. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Mamy Pana Kierownika na miejscu. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Chciałabym się dowiedzieć, bo jednak jest to droga 

powiatowa. Czy to jest 50% czy jaki jest udział? 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Proszę, Panie Kierowniku. 

 

- Kierownik Robert Błoch: Zamysł taki był tutaj z powiatem, że ma być to 50/50 z tym, że oni mają 

wstępnie oszacowany koszt tej inwestycji. Nie zrobili jeszcze kosztorysu, także wstępnie to jest 50/50, 

czyli 200.000zł z naszej strony i 200.000zł ze strony powiatu. Tak jak mówię – to jest ich szacunek, jeżeli 

chodzi o tą inwestycję. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Czyli jak się okaże, że droga będzie droższa to my i tak 

dajemy tylko 200.000zł? 

 

- Kierownik Robert Błoch: Ja nie chciałbym się tutaj wypowiadać na to pytanie, bo nie mam 

kompetencji, żeby na tematy finansowe się wypowiadać. Ja wiem jakie są wstępne założenia – powiat 

nie posiada jeszcze na to żadnego konkretnego dokumentu. To są szacunki. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja rozumiem, ale wpisywanie sztywnej kwoty powoduje 

teraz, że bez względu na to czy przetarg będzie niżej czy wyżej, to my dajemy tą samą kwotę. 

 

- Kierownik Robert Błoch: Myślę, że to już będzie uregulowane w porozumieniu. 
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- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ale porozumienie nie może być niezgodne z uchwałą. 

 

- Kierownik Robert Błoch: Tak samo było, z tego co pamiętam, przy tym uszkodzeniu drogi powiatowej 

we wsi Dalki. Też była wpisana kwota lub procent, powyżej którego my już nie dołożymy. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja bym tutaj sugerowała, żeby w przyszłości zapisać, że np. 

kwota 200.000zł, co nie może stanowić więcej niż 50% na przykład. 

 

- Kierownik Robert Błoch: Tak zawsze było. Tą uchwałę przygotowywał wydział finansowy, także ja 

tylko odpowiadam na zadanie pytanie. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja wiem jaka jest polityka Powiatowego Zarządu Dróg, że 

wszystkie drogi powiatowej w danej gminie, żeby były zrobione, to jak gmina nie dołoży to powiat tej 

drogi nie robi. Dobrze by było w interesie naszej gminy, żeby nie było tak, że jest to droga powiatowa, 

a my np. dajemy 65%, a 35% daje powiat. Wydaje mi się, że dla naszych interesów byłoby całkiem 

słuszne, żebyśmy do uchwały wpisywali, jeżeli wpisujemy samą kwotę, żeby to nie było więcej niż jakiś 

tam procent. 

 

- Kierownik Robert Błoch: Ja to rozumiem, ale to jest bardziej uwaga do Pani Skarbnik niż do mnie. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Nie wiem do kogo, to jest tylko moja sugestia. Czy bierzecie 

to Państwo pod uwagę czy nie; czy Państwo radni podzielacie moje zdanie – ja tak po prostu uważam.  

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Na przyszłość można takich zapisów dokonać. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Raczej nie spodziewałabym się kwot niższych, tylko 

spodziewałabym się kwoty wyższej. Za chwilę może być tak – już mieliśmy raz taką sytuację, że 

ustalaliśmy kwotę, a potem jeszcze raz uchwałę przygotowywaliśmy, bo trzeba było coś dopłacić. Może 

warto ustalić na początku, że dajemy tyle i tyle; że stanowi to nie więcej niż jakiś tam procent albo 

ustalamy procent, ale kwota nie większa niż 200.000zł. 

 

- Zastępca Skarbnika Marlena Wysocka: Na chwilę obecną było to sugerowane kwotą, która jest w 

budżecie już zabezpieczona. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja rozumiem, że nikt pieniędzy nie ma, ale zobaczcie 

Państwo - chociażby ta dzisiejsza informacja o podwyżkach prądu. Za chwilę się okaże, że będziemy 

rezygnować z inwestycji, żeby załatać dziury z uwagi na podwyżki mediów. Miesiąc temu była dyskusja 

na sesji co zrobimy z rezerwą, która była zaplanowana; której nie wykorzystamy na ewentualne 

podwyżki diet – po prostu w bardzo prosty sposób przekażemy to na załatanie dziury budżetowej, a i 

tak i tak zabraknie. Wszystkim brakuje, natomiast myślę, że możemy o swój interes na tyle dbać, żeby 

zabezpieczać, że taka kwota, ale nie więcej niż… To tylko taka moja sugestia – czy Państwo to 

zastosujecie czy nie… Nie wiem czy wszyscy Państwo radni też podzielacie moje zdanie. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Ma Pani rację, Pani radna. Właściwie cały rok będziemy się 

zmagać z podwyżkami i z dokładaniem. Była już dyskusja na Komisji Oświaty – był temat przebudowy 

wydawki w szkole w Zdziechowie. Kosztorys był kosmiczny na 250.000zł, na ćwierć miliona. Ktoś tam 

popłynął, nie zdając sobie sprawy. Myślę, że co sesje będziemy większe informacje zdobywać. Jak gaz 



13 
 

wzrośnie czterokrotnie to wszystkie nasze budynki szkolno-świetlicowe… A jak to się przełoży na wzrost 

kosztów przetargów, to ja nie wiem… To będziemy jedną drogę budować? Może tak będzie. 

Czy Państwo radni jeszcze mają do tego punktu pytania? Proszę o przedstawienie Pana 

Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej jaka była opinia na temat tego projektu. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego była 

pozytywna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Jeszcze Pana dopytam – pozostałe uchwały również, tak? 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Tak. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: To ja już pozwolę sobie przedstawić przy uchwałach, że wszystkie 

były pozytywne, żeby Pana nie wywoływać. Czy może tak być, Panie Przewodniczący? 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Tak, może być.  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Opinia właściwej Komisji była pozytywna. Drodzy 

Państwo, jeżeli nie ma pytań to zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie uchwałę ws. udzielenia 

pomocy finansowej dla powiatu gnieźnieńskiego. Informuję, że w tym momencie na sali obecnych jest 

11 osób. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały – proszę o podniesienie ręki i 

zagłosowanie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  11 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLV/354/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 

obecnych poparło ten projekt, 4 osoby nie głosowały. Dziękuję bardzo. 

Przechodzimy do kolejnego punktu – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz 

przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą ZIT Gniezno. 

 

b) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą ZIT 
Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Drodzy Państwo, na Komisjach ten projekt był omawiany przez 

Panią Wójt. Pani Wójt przyjdzie czy Pani Mecenas omówi? Pani Wójt będzie, tak? Ok. Ten projekt był 

dość szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych Komisji. Był oczywiście zaopiniowany 

pozytywnie. Oddaję głos Wójtowi Gminy Gniezno – Pani Marii Suplickiej. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały ws. 

wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą ZIT Gniezno. 

Zgodnie z projektem, uchwała przewiduje wyrażenie zgody na utworzenie oraz przystąpienie wspólnie 

z dziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego powiatu gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia 
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gmin pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gniezno, którego głównym celem będzie 

wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków 

Stowarzyszenia, poprzez wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-

środowiskowego, kulturalnego jednostek samorządu terytorialnego, tworzących Stowarzyszenie ZIT 

Gniezno oraz współpraca gmin i powiatu w tym zakresie, a w szczególności koordynowanie, 

przygotowanie i realizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uchwała była 

szczegółowo przedstawiona na Komisji. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Tak, była szczegółowo omówiona. Otwieram dyskusję nad tym 

punktem, jeżeli Państwo mają pytania do Pani Wójt czy do Pani Mecenas, to proszę o zadawanie pytań. 

Mam pierwsze zgłoszenie – Pani radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska, proszę bardzo. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Rozumiem, że gdyby nie to, że rusza kolejny program 

unijny, to byśmy do tego Stowarzyszenia nie przystępowali? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Tak, nie byłoby takiej potrzeby. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Rozumiem, to od razu zadam pytanie – przyjmowaliśmy 

jakiś czas temu uchwałę dot. rozpoczęcia procedury przyjęcia nowej strategii. Rozumiem, że jak 

przystępujemy do ZIT-u, to celem czy rezultatem udziału w tym Stowarzyszeniu jest pozyskanie 

środków dla gminy w przyszłym gnieźnieńskim funduszu, który będziemy posiadać. Czy Pani Wójt ma 

jakieś pomysły, propozycje co byśmy chcieli w ramach tego ZIT-u pozyskać dla gminy? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Jest ściśle określona procedura, jeśli chodzi o dalsze postępowanie względem 

powstałego Stowarzyszenia. Zgodnie z tą procedurą, pierwszym punktem w tej procedurze jest 

zawiązanie tej instytucjonalnej współpracy, formalne partnerstwo. Ta forma tego partnerstwa, jaką 

Państwu tutaj przedstawiamy, czyli stowarzyszenie, zostało wypracowane na wspólnych spotkaniach z 

liderami wszystkich jednostek samorządowych powiatu gnieźnieńskiego. To jest właśnie ten pierwszy 

punkt, czyli wypracowanie wspólnej formy współpracy. Drugim punktem w całej tej procedurze jest 

przygotowanie strategii. Strategia ta pozwoli wspólnie z pozostałymi samorządami wypracować 

projekt, który będzie integracyjnie wzmacniał regionalnie wszystkie jednostki w naszym powiecie. Ta 

strategia w dalszej części posłuży do złożenia wniosku o dofinasowanie, także tak wygląda cały ten 

proces. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Rozumiem. Dla mnie Stowarzyszenie nie jest celem samym 

w sobie, ale jest narzędziem do osiągnięcia innego celu. Jeżeli wstępujemy do Stowarzyszenia, co jest 

oczywistą oczywistością – nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie byli w tym Stowarzyszeniu, natomiast 

pytanie zasadnicze – czy my mamy wizję co my chcemy pozyskać? Dlatego zapytałam o strategię gminy, 

bo przypomniałam sobie harmonogram, który sobie ustalaliśmy. W pierwszym kwartale tego roku 

mieliśmy już mieć wypracowaną diagnozę. Ja wiem, że to dopiero styczeń i do marca są 2 miesiące, ale 

my już mieliśmy analizować, składać uwagi i wnioski do obecnej diagnozy. To jest ważne, żeby te dwie 

rzeczy ze sobą zgrać, czyli strategię naszej gminy z przyszłą strategią pozyskania środków w ramach ZIT-

u, ponieważ z tej strategii wyjdzie jakie mamy potrzeby, oczekiwania i po co wchodzimy do tego ZIT-u. 

Ja rozumiem, że nie po to, żeby być jednym z 10 uczestników, gdzie 2 czy 3 główne samorządy wezmą 

pieniądze, tylko żebyśmy coś mogli wnieść. 

Przypomnę, że był taki moment w naszej kadencji, kiedy była szansa na to, żeby w dogrywce OSI złożyć 

wniosek na drogę, o czym wtedy dyskutowaliśmy i nie przystąpiliśmy do tego, więc zadaję pytanie – 

czy my mamy dzisiaj pomysły na co chcielibyśmy w ramach ZIT-u składać pieniądze? 
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Czy to mają być inwestycje wspólne z innymi gminami, np. wspólne inwestycje drogowe, kanalizacyjne, 

które dot. 2-3 samorządów, czy tylko i wyłącznie ograniczymy się do budowy dróg rowerowych? 

Wracam ponownie do tego pytania – czy my mamy zamysł? To nie mogą być zadania związane tylko z 

naszą gminą, typu np. przebudowa przedszkola w Szczytnikach. To musi być zadanie, które będzie 

wspólne co najmniej dla 2-3 gmin, będzie to promieniowało na jakiś większy teren. Czy my mamy wizje 

i pomysły? Żebyśmy w ramach ZIT-u mogli coś z tego tortu wziąć dla siebie. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Musimy wypracować projekt, który będzie wspólnie integrował wszystkie 

jednostki powiatu gnieźnieńskiego. Ja może tylko powiem, że pula środków jest oczywiście 

ograniczona. Każda jednostka ma możliwość pozyskania ok. 5.000.000zł i w ramach tych środków 

wspólnie z pozostałymi wójtami, burmistrzami, będziemy się starali wypracować integralny projekt. 

Mogę tylko powiedzieć, że na roboczo spotykając się na spotkaniach z wójtami, burmistrzami i 

prezydentem, rozmawialiśmy, że może to być projekt, który dotyczyłby budowy dróg rowerowych. Jest 

również pod uwagę brana inwestycja związana z energooszczędnym oświetleniem w gminach. Są to 

jednak dość robocze pomysły, które będą ewoluować i konkretnie się tworzyć już w trakcie 

powstawania strategii, która ma pomóc przygotować integralny projekt, bo takie jest zamierzenie ZIT-

u. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Jeszcze chciałam tutaj też wskazać, żebyście Państwo mieli 

to też z tyłu głowy, że w OSI jednym z wielu projektów realizowanych ze wspólnych pieniędzy, gdzie 

akurat było 8 gmin, m.in. oprócz tego, że strefa gospodarcza była w Łubowie robiona czy np. Centrum 

Kształcenia było robione, to m.in. Miasto Gniezno otrzymało środki wspólne na autobusy, czyli na 

centrum przesiadkowe i na dofinansowanie autobusów. To w kontekście tego, o co dzisiaj pytała Pani 

radna Maria Brykczyńska – jeśli tamte pieniądze z OSI zostały decyzją ośmiu samorządów przyznane, 

przeznaczone m.in. na budowę, na dofinansowanie MPK jako części ważnej dla tego regionu, myślę że 

jest to argument negocjacyjny, gdyby Pani Wójt rozmawiała z MPK i miastem w kontekście tej analizy, 

która ma być robiona w razie ustalenia jednego przewoźnika dla naszej gminy. Trzeba po prostu 

przypomnieć, że my jako jeden z wielu samorządów poparliśmy, to żeby część pieniędzy z OSI poszła 

na inwestycję w MPK, więc teraz może przypomnimy się, że warto by było, żeby Miasto Gniezno 

wspólnie z gminą chciało z nami współpracować w kontekście tego jednego przewoźnika. Dzisiaj też 

wszyscy muszą się zgodzić, a potem dopominamy się o swoje i o pewnych rzeczach bardzo szybko się 

zapomina. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Ja tutaj dodam, że równie dobrze możemy myśleć o rowerze miejskim, który 

może też funkcjonować. Państwo też zresztą wnioskowaliście o rower miejski. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: To też było w ramach OSI robione wspólną decyzją 

samorządów. 

 

- Wójt Maria Suplicka: No właśnie. Pamiętajmy jednak, że ma to być projekt, który ma integrować 

pozostałe gminy – muszą mieć one współmierne korzyści z realizacji tych projektów. Integracja i 

współpraca jest tutaj szczególnie punktowana. 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Ja może jestem nudna w tym co powiem, ale mimo 

wszystko zwrócę uwagę na kanalizację i przebudowę ul. Kłeckoskiej. Chcę powiedzieć, że może być to 

wspólny projekt dla Miasta Gniezna, dla Gminy Gniezno, dla Gminy Kłecko, ponieważ również 

mieszkańcy korzystają z drogi wjazdowej do Gniezna. Prosiłabym Panią Wójt, żeby wzięła to pod uwagę 

przy rozmowach. Wiemy, że pozycja dominująca będzie i tak i tak pana Prezydenta – nie czarujmy się, 
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ale jeżeli jakikolwiek projekt by dotyczył lidera tego projektu to wiadomo, że będzie mu to bliższe sercu. 

Ja będę cały czas apelować  o to, że projekty, które łączą kilka gmin, a na pewno gminę z miastem; do 

tego jeszcze droga wojewódzka i jeszcze w kontekście mieszkańców Gminy Kłecko – myślę, że to jest 

projekt, który moglibyśmy jako gmina na spotkaniu ZIT-u zaproponować. Ja bym prosiła, żeby Pani Wójt 

rozważyła naszą propozycję udziału w ZIT, bo ma to charakter ponadgminny. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani radna. Pani Maria Brykczyńska, proszę bardzo. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Ja nawiążę do rozmowy podczas komisji, gdzie dopytywaliśmy się o zadania 

ZIT-u i Pani Wójt powiedziała, że na razie tak na roboczo ustaliliście, że każdy we własnym zakresie 

będzie robił inwestycję, a teraz słyszę coś innego. Jak to jest tak naprawdę? 

 

- Wójt Maria Suplicka: Nie pamiętam czy tak mówiłam, Pani radna, że każdy we własnym zakresie? 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Że na razie na roboczo w gminach… 

 

- Wójt Maria Suplicka: Ja mówiłam, że na roboczo dyskutowaliśmy o dwóch rodzajach projektu. Nie 

przypominam sobie, żebym mówiła, że każda gmina osobno będzie realizować. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Takie słowa padły. 

 

- Wójt Maria Suplicka: To może źle zostały zrozumiane. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dlatego teraz się dopytuję, bo w sumie to miałoby sens, żeby wspólnie 

jakieś działania podjąć niż każdy osobno, prawda?  

 

- Wójt Maria Suplicka: Musiałam chyba źle być zrozumiana, bo wątpię, żebym powiedziała, że każda 

gmina osobno. Od początku mówimy o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych i mówimy o tym, 

że działamy zespołowo – działamy w stowarzyszeniu. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Tak, właśnie o tym mówię i przy tym punkcie była taka dyskusja, ale dobrze, 

że to już zostało rozwiane. Dziękuję bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Na Komisji prosiliśmy Panią Wójt o w miarę częstą 

sprawozdawczość – jeżeli będą spotkania to Pani Wójt obiecała, że będzie nas na bieżąco informowała 

jak się będzie ten ZIT rozwijał. Oczywiście padły też takie obiekcje, o których mówiła Pani radna 

Agnieszka Rzempała, że wiodącym samorządem będzie miasto. To prawda, my jesteśmy taką trochę 

przystawką i trzeba mieć tego świadomość – żebyśmy jako przystawka byli w miarę dużą częścią tego 

obiadu, także apelujemy do Pani Wójt, żeby się faktycznie udało jak najwięcej dla naszej gminny, dla 

naszych mieszkańców pozyskać. 

 

- Wójt Maria Suplicka: Jeszcze może powiem jakie będą koszty dla gminy; jakie będziemy ponosić 

koszty związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia. W I roku powstaje biuro i przekazanie spraw i 

obowiązków do Stowarzyszenia – koszt tych działań będzie na poziomie ponad 22.000zł. W kolejnych 

latach będziemy płacić składkę ponad 8.000zł rocznie za udział w Stowarzyszeniu. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Czy Państwo radni do tego punktu mają pytania do Pani Wójt? 

Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję. Przypomnę, że opinia Komisji była pozytywna.  
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Dziękuję Pani Wójt za przedstawienie i poddaję projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą ZIT Gniezno pod głosowanie. 

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto 

jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLV/355/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin pod nazwą ZIT 
Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 

radnych obecnych na sali poparło projekt, nie głosowało 3 radnych. Dziękuję bardzo. 

Przechodzimy do kolejnego projektu – uchwała ws. zmiany uchwały nr XXVII/197/2016 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Gniezno". 

 

c) zmiany uchwały nr  XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 
uchwalenia i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno" 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Projekt przedstawi Kierownik Wydziału Inwestycji – Pan Robert 

Błoch. Proszę bardzo, Panie Kierowniku. 

 

- Kierownik Robert Błoch: Panie Przewodniczący, szanowni Radni, konieczność procedowania 

przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że jako gmina zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowania w 

ramach naboru „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gniezno” w ramach 

poddziałania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” z 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ dla dwóch obiektów – budynku Urzędu 

Gminy oraz budynku przedszkola w Pyszczynie. W związku z tym konieczne jest posiadanie kilku 

dokumentów, m.in. audytu energetycznego, projektu technicznego, opinii ornitologicznej, a 

najważniejszym dokumentem strategicznym jest właśnie przedmiotowy Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej, z którego wynika konieczność przeprowadzenia tych prac. Ten dokument uchwalony 

w 2016r. przewidywał prace termomodernizacyjne, ale w zbyt małym stopniu zostało w tym planie to 

wyartykułowane – nie było wymienionych konkretnych budynków, które miałyby podlegać tej 

termomodernizacji. W związku z powyższym, w tabelach od str.149 dopisano te dwa wymienione 

przeze mnie obiekty, czyli budynek Urzędu Gminy oraz budynek przedszkola w Pyszczynie. 

Od razu chciałbym zgłosić też autopoprawkę do tej uchwały ze względu na sugestię Pani radnej 

Brykczyńskiej, żeby wyszczególnić w uzasadnieniu, że chodzi konkretnie o te dwa budynki. 

Aktualizacja w tej autopoprawce dotyczyłaby wskazania tych dwóch obiektów, czyli budynku Urzędu 

Gminy Gniezno oraz budynku przedszkola w Pyszczynie, jako obiektów przeznaczonych do 

termomodernizacji w latach 2022-2023. Uchwalenie tej aktualizacji w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej stanowi niezbędny element polityki Gminy Gniezno w zakresie zarówno ochrony 

środowiska, jak i zrównoważonego rozwoju. Jest także niezbędnym elementem w celu ubiegania się o 

środki z funduszów krajowych i unijnych. 
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- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Kierowniku. Otwieram dyskusję nad projektem 

uchwały. Autopoprawkę, o której wspomniał Pan Kierownik, otrzymali Państwo przed sesją. 

Jeżeli są pytania to proszę o ich zadawanie. Przypomnę, że opinia Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego była pozytywna na temat tej pierwotnej uchwały. 

Jeżeli są pytania to proszę bardzo. Pani radna Mari Brykczyńska. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

też tą uchwałę opiniowała. Dziękuję za tą autopoprawkę, bo powiedziałam, że nie będę głosowała za 

tą uchwałą, jeżeli takiej autopoprawki nie będzie, ponieważ ten Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Gniezno jest taki sam jak był kilka lat temu przyjmowany, tylko z tymi dwoma zmianami. 

Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie do Pana 

Kierownika? Nie ma, w takim razie zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie autopoprawkę do 

projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 

r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno". 

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki – proszę o podniesienie ręki i oddanie 

głosu. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  
XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia 
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno" 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo, autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – 

12 osób obecnych poparło autopoprawkę. 

Teraz poddaję pod głosowanie całość, czyli projekt pierwotnej uchwały – uchwała ws.  zmiany uchwały 

nr XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia 

"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno". Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem 

uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu na pulpicie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLV/356/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 
uchwalenia i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno" 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 osób 

obecnych na sali poparło projekt. Dziękuję Państwu za głosowanie. 

Przechodzimy do ostatniego projektu w dniu dzisiejszym – uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla 

Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą 

nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 88/2, położoną w miejscowości Lulkowo. 
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d) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym 
dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 88/2, położoną w 
miejscowości Lulkowo 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Proszę Pana Kierownika o przedstawienie tego projektu. 

 

- Kierownik Robert Błoch: Pan Przewodniczący praktycznie zawarł całe meritum tej uchwały, 

mianowicie chodzi o wyrażenie zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

z tym samym dzierżawcą na okres 3 lat, dla gruntu oznaczonego jako działka 88/2, o powierzchni 

0,7939ha. Chciałbym od razu zgłosić, że jest omyłka pisarska w uzasadnieniu, dokładnie w trzeciej 

linijce, jest napisane „Gmina Gniezno wydzierżawiła od dnia” , a powinno być „do dnia”. A nie, 

przepraszam… 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Jak powinno być? Do czy od? 

 

- Kierownik Robert Błoch: Od dnia. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Będziemy głosować uzasadnienie z wersją „od”. Nie będzie 

autopoprawki, tylko zamiana słowa. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Poproszę jeszcze Pana 

Kierownika o przypomnienie, jeśli będą się kończyły kolejne dzierżawy, to będziemy… 

 

- Kierownik Robert Błoch: Tak, dokładnie. Tutaj ze względu na to, że jest to ostatni przypadek, kiedy 

komuś się ta 3-letnia skończyła i jest potrzeba przedłużenia oraz ze względu na mały areał tej działki, 

bo to jest niecałe 8000m. Ostatni raz podchodzimy do tego, żeby to było w formie bezprzetargowej. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Czyli kolejne dzierżawy będą na przetargach, zgodnie z wnioskiem 

radnych na komisjach, żeby umożliwić wszystkim mieszkańcom czy osobom zainteresowanym te 

dzierżawy; żeby nie iść tylko i wyłącznie starym śladem. Dziękuję bardzo. 

Pytań nie ma. Przypomnę, że Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poparła ten 

projekt, a Komisja Rolnictwa nie opiniowała. 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie 

numerem 88/2, położoną w miejscowości Lulkowo. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem 

projektu uchwały – proszę o podniesienie ręki i oddanie głosu. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał 

od głosowania? 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  12 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLV/357/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym 
dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 88/2, położoną w 
miejscowości Lulkowo 
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- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 osób 

obecnych poparło projekt, nie głosowało 3 radnych. Dziękuję, Panie Kierowniku, za przedstawienie 

projektu uchwały.  

Drodzy Państwo, był to ostatni projekt uchwały w dniu dzisiejszym. Zamykam punkt 5 i przechodzimy 

do punktu 6 – „Sprawozdania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych na 

podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno”. 

 

6. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych                          
na podstawie §37 Statutu Gminy Gniezno:  
- Komisja Rewizyjna 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pierwsze sprawozdanie przedstawi Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Pani Agata Górna. 

 

- Radna Agata Górna: Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno za 2021r. 

W 2021r. Komisja Rewizyjna działała w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzany uchwałą z dnia 29 

grudnia 2020r. oraz zmieniony uchwałą Rady Gminy Gniezno z dnia 27 maja 2021r.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia odbyło się 14 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, podczas których udało się 

zrealizować wszystkie zaplanowane tematy. Ze względu na pandemię, 10 posiedzieć Komisji odbyło się 

w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do wideokonferencji. W celu udostępnienia obrad 

mieszkańcom gminy, zdalne posiedzenia były transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy 

Gniezno. Mam wymienione tematy posiedzeń – jest ich 14, tak jak wspomniałam. Pokrótce tylko 

chciałam dodać, aby tutaj Państwa nie zanudzać.  

W styczniu zapoznawaliśmy się z opinią RIO oraz opiniowaliśmy projekt budżetu Gminy Gniezno na 

2021r. W styczniu też analizowaliśmy koszty dot. promocji Gminy Gniezno w stosunku do roku 

ubiegłego. W lutym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Rolnej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, gdzie była omawiana działalność OSP na terenie Gminy 

Gniezno, a także omawialiśmy projekty uchwał. W marcu była kontrola realizacji budowy oświetlenia 

w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Kwiecień to przede wszystkim analiza stopnia zapewnienia 

dostępności w instytucjach publicznych Gminy Gniezno osobom ze szczególnymi potrzebami pod 

względem dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-

komunikacyjnej. W maju tematem posiedzeń była analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Gniezno za 2020r., zapoznanie się z opinią RIO ws. sprawozdania z wykonania budżetu, a także analiza 

stopnia zapewnienia dostępności w instytucjach publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami – 

był to ciąg dalszy posiedzenia. W maju analizowaliśmy też sprawozdanie z wykonania budżetu - 

zapoznaliśmy się z opinią RIO i sformułowaliśmy wnioski do Rady Gminy Gniezno o udzielenie 

absolutorium organowi wykonawczemu. Dokonywaliśmy też analizy dokumentacji zadań dot. 

wykonania nakładki bitumicznej na drodze gminnej w Braciszewie i Zdziechowie, a także analizy 

dokumentacji dot. opracowania na przebudowę drogi gminnej w Dębówcu. 

W czerwcu odbyła się wizja lokalna dróg gminnych w Braciszewie, Zdziechowie i Dębówcu, przy 

współudziale osób zainteresowanych oraz przedstawicieli Wójta Gminy Gniezno. 

W czerwcu Komisja zapoznała się z wnioskiem do RIO, a także analizowaliśmy przeprowadzenie tych 

samych inwestycji, o których mówiłam wcześniej – był to ciąg dalszy posiedzeń. 

W lipcu Komisja Rewizyjna zajęła się kontrolą finansową w formie opisowej SP w Goślinowie, a także 

zapoznała się z opinią RIO ws. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium. 

Wrzesień to analiza wydatków bieżących Gminy Gniezno od stycznia do czerwca, a także kontrola 

finansowa GOPS-u w formie opisowej; analiza przeprowadzenia inwestycji, o których mówiłam 

wcześniej, czyli Braciszewo, Zdziechowa i Dębówiec. 
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Listopad to analiza stanu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gniezno – cd., a także analiza budżetu 

na 2022r., w tym zapoznanie się z opinią RIO. 

Listopad jest to także przygotowanie sprawozdania, które przedstawiam dzisiaj Państwu na sesji, a 

także przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Przewodniczącej za przedstawienie. Jeżeli Państwo 

radni mają pytania do tego sprawozdania to proszę o zadawanie pytań. Jeżeli nie ma pytań to dziękuję 

i przechodzimy do kolejnego sprawozdania. 

 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Tym razem będzie to sprawozdanie Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji – Pana Jakuba Fryzy. 

 

- Radny Jakub Fryza: Dziękuję bardzo. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa doraźnie i w związku z 

tym nie można było zaplanować posiedzeń Komisji. Posiedzenia Komisji odbywały się zależnie od 

wpływu do Rady Gminy Gniezno skarg, wniosków lub petycji w terminach wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 8 posiedzeń, podczas 

których pracowała nad 8 petycjami, 3 skargami i 2 wnioskami. 

Komisja działa w składzie 5-osobowym: jest to Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska, Agata Górna, 

Pan Zygmunt Lewandowski, Pan Marian Kaźmierczak oraz ja – Jakub Fryza. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy Państwo radni mają do 

sprawozdania Pana Przewodniczącego pytania? Jeżeli nie ma to dziękuję. Przechodzimy do kolejnego 

sprawozdania 

 

- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego – Pan Patryk Dobrzyński. 

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Komisja  Finansów  i Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego zajmuje się 

budżetem, finansami,  gospodarką komunalną, planowaniem przestrzennym, turystyką, promocją, 

współpracą  z organizacjami samorządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw w zakresie rozwoju gospodarczego. Uchwałą nr XVI/107/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 

października 2019r. spośród grona radnych Rady Gminy Gniezno powołano Komisję w liczbie 6 

członków, w następującym składzie osobowym: 

- Patryk Dobrzyński - Przewodniczący Komisji, 

- Łukasz Ciesielski  – Zastępca Przewodniczącego, 

- Maria Brykczyńska – Członek, 

- Kamila Butrymowicz – Członek, 

 - Ryszard Majewski – Członek, 

- Iwona Pajkert – Członek. 

W 2021r. Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego działała w oparciu o Statut Gminy 

Gniezno oraz roczny plan pracy zatwierdzony uchwałą nr XXXII/239/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 

29 grudnia 2020r.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. Komisja odbyła 14 posiedzeń, z tego 5 posiedzeń ze względu na 

pandemię odbyło się w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do wideokonferencji. W celu 
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udostępnienia obrad mieszkańcom gminy zdalne posiedzenia były transmitowane na żywo na kanale 

YouTube Gminy Gniezno. Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego spotkała się: 

25 stycznia 2021r. i omawialiśmy: 

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2020r. 

2. Omówienie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Gniezno. 

22 lutego 2021r. procedowaliśmy: 

1. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2020r. 

2. Ilość wydanych warunków zabudowy w 2020r. 

3. Ilość miejscowych planów uchwalonych w 2020 r. oraz planowanych na 2021r. 

4. Omówienie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Gniezno. 

22 marca spotkaliśmy się w celu omówienia projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Gniezno. 

26 kwietnia spotkaliśmy się w celu omówienia projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Gniezno. 

11 i 13 maja były posiedzenia łączone: 

1. Odbyliśmy spotkanie w Modliszewku dot. odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno - dz. 81 Modliszewko 

2. Odbyliśmy spotkanie w Dalkach, gdzie rozmowa dot. koncepcji budowy bezkolizyjnego przejazdu 

kolejowego w miejscowości Dalki. 

24 maja 2021r. spotkaliśmy się w celu omówienia projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy 

Gniezno. 

17 czerwca spotkanie dot. propozycji lokalizacji PSZOK w Lulkowie i Woli Skorzęckiej. 

22 czerwca 2021r. spotkaliśmy się w celu omówienia uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Gniezno. 

14 lipca na spotkaniu: 

1. Opiniowaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021r., w tym ocenę 

zaangażowania prowadzonych robót inwestycyjnych. 

2. Informacja o realizacji spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

3. Omawialiśmy projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Gniezno. 

30 sierpnia 2021r. omawialiśmy projekty uchwał na XL sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno. 

27 września 2021r. omawialiśmy projekty uchwał na XLI sesję. 

26 października spotkaliśmy się w celu omówienia projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy Gniezno 

oraz opiniowaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2021r. 

Opiniowaliśmy ocenę ściągalności podatków i opłat. Otrzymaliśmy informację na temat ulg i umorzeń 

podatkowych. 

22 listopada na posiedzeniu Komisji omawialiśmy projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Gniezno. 

Opiniowaliśmy propozycję stawek podatków i opłat lokalnych na 2022r., analizowaliśmy złożone 

wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno. 

14 grudnia 2021r. na posiedzeniu Komisji analizowaliśmy wniosek o zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni. 

Omawialiśmy projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Gniezno. Analizowaliśmy i opiniowaliśmy 

projekt budżetu Gminy Gniezno na 2022r. Przyjęliśmy plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego na 2022r. 

Plan pracy na 2021r. został zrealizowany, a dodatkowe tematy wynikały wprost z projektów uchwał, 

będących w kompetencji Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, Panie Przewodniczący, za sprawozdanie. Czy Państwo 

radni mają pytania do tego sprawozdania? Nie widzę, w takim razie dziękuję. Przechodzimy do 

kolejnego sprawozdania. 

 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 
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- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej przedstawi zastępca Przewodniczącego – Pani radna Wioletta Nawrocka. 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

Rady Gminy Gniezno za rok 2021. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej zajmuje się: 

- w zakresie oświaty działalnością przedszkoli i szkolnictwa podstawowego 

- w zakresie kultury działalnością bibliotek oraz sztuką na terenie Gminy Gniezno 

- w zakresie sportu wypoczynkiem, kulturą fizyczną, wykorzystywaniem terenów rekreacyjnych, 

klubami sportowymi, profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, opieką społeczną. 

Uchwałą nr XVI/107/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2019 r. spośród grona radnych 

Rady Gminy Gniezno powołano Komisję w liczbie 5 członków, w następującym składzie osobowym: 

- Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji, 

- Wioletta Nawrocka – Zastępca Przewodniczącego, 

- Jakub Fryza – Członek, 

- Iwona Modrzejewska – Członek, 

- Iwona Pajkert – Członek. 

W 2021 r. Komisja Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Pomocy  Społecznej działała w oparciu o Statut Gminy 

Gniezno oraz roczny plan pracy zatwierdzony uchwałą nr XXXII/241/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 

29 grudnia 2020r., który został zmieniony uchwałą XXXIX/294/2021 z dnia 19 lipca 2021r. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. Komisja odbyła 18 posiedzeń, z tego 10 posiedzeń ze względu na 

pandemię COVID-19 odbyły się w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do wideokonferencji. W 

celu udostępnienia obrad mieszkańcom gminy zdalne posiedzenia były transmitowane na żywo na 

kanale YouTube Gminy Gniezno. 

Tematy posiedzeń: 

21 stycznia – planowe zmiany w sieci szkół i placówek oświaty Gminy Gniezno; 

25 stycznia – omówienie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Gniezno; 

15 luty - spotkanie z Prezesem oddziału PTTK w Gnieźnie oraz przedstawicielem Wydziału Promocji i 

Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dot. możliwości rewitalizacji szlaków turystycznych, tras 

rowerowych biegnących na obszarze Gminy Gniezno; 

22 luty – zapoznanie ze stanem zaawansowania prac związanych z rozstrzygnięciem przetargu na 

budowę obiektu szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym, omówienie projektów uchwał na XXXIV 

sesję Rady Gminy Gniezno; 

15 marca - analiza sprawozdań z działalności świetlic wiejskich w 2020 r. Informacja Wójta o 

planowanych zadaniach i stopniu realizacji zaleceń z wizytacji świetlic wiejskich w 2020r., informacja 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o planowanych 

wydatkach na 2021r.; 

22 marca – omówienie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Gniezno; 

29 marca - wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia 

założeń dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych placówek w roku szkolnym 2021/2022; 

26 kwietnia – omówienie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Gniezno; 

10 maja - informacja o stanie bezpieczeństwa i stanie technicznym obiektów sportowych i placów 

zabaw na terenie Gminy Gniezno, sprawozdanie z działalności ORLIK-a w Mnichowie, rozmowa z Panią 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie na temat planów i bieżącej działalności 

biblioteki; 

25 maja – omówienie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Gniezno; 
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21 czerwca - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020r., informacja Skarbnika Gminy 

na temat posiadanych przez gminę świetlic wiejskich i ich wyposażenia, omówienie projektów uchwał 

na XXXVIII sesję Rady Gminy Gniezno; 

16 lipca – omówienie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Gniezno; 

31 sierpnia – wizytacja szkół i przedszkoli, ocena stanu przygotowania do nowego roku szkolnego; 

2 września - zaopiniowanie projektu uchwały na XL sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno; 

13 września - wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem uzyskania od 

dyrektorów informacji o planowanych w nowym roku inwestycjach i zakresie prac remontowych 

niezbędnych do realizacji w 2020r., informacja dyrektorów placówek oświatowych o zakresie 

prowadzonego przez ich placówki żywienia uczniów (w tym ilości pracowników kuchni, warunkach 

pracy pracowników, ilości dzieci korzystających z żywienia, planach i perspektywach żywienia w br. 

szkolnym); 

28 października - zaopiniowanie projektu uchwały na XLII sesję Rady Gminy Gniezno; 

22 listopada - zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Gniezno (w tym omówienie 

propozycji stawek podatkowych i projektu budżetu na 2022r.), Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028 oraz informacja ogólna o pracy GOPS w 2021r., 

13 grudnia - zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej na 2022r., 

zaopiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Gniezno. 

Przyjęty plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej na 2021 rok został w pełni 

zrealizowany, a wnioski wynikające z pracy zostały przekazane organowi prowadzącemu.  

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w dniu 21 stycznia 2021 r. zostało 

zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Gniezno w celu omówienia planowanych zmiany w sieci szkół 

i placówek oświatowych Gminy Gniezno. 

W związku z toczącą się, w dniu 10 maja 2021r.,  burzliwą dyskusją dotyczącą funkcjonowania Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zdziechowie i planem zatrudnienia dodatkowego pracownika Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej poprosiła Panią Dyrektor o szczegółowe przedstawienie form 

bieżącego funkcjonowania biblioteki oraz planów uzasadniających zwiększenie stanu zatrudnienia. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję, Pani Przewodnicząca, za przedstawienie sprawozdania. 

Czy Państwo radni mają pytania do sprawozdania? Jeżeli nie, to przekazuję głos ostatniej Komisji – 

sprawozdanie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

 

- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Oddaję głos Pani Przewodniczącej – Marii Brykczyńskiej. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dziękuję bardzo.  

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zajmuje się rolnictwem, 

leśnictwem, ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym i przeciwpożarowym (w tym gminne 

programy i strategie dotyczące ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki 

łowieckiej). Komisja zajmuje się również wiejskimi inwestycjami ekologicznymi infrastruktury 

technicznej i rolnictwa, wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kwestiami związanymi z kanalizacją, 

usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypiskami, zielenią gminną. 

Uchwałą nr XVI/107/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2019 r. spośród grona radnych 

Rady Gminy Gniezno powołano Komisję w liczbie 7 członków, w następującym składzie osobowym: 

Maria Brykczyńska – Przewodnicząca Komisji 

Bolesław Dziel – Zastępca Przewodniczącej  
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Kamila Butrymowicz – Członek 

Patryk Dobrzyński – Członek 

Ryszard Majewski – Członek, 

Zygmunt Lewandowski – Członek 

Wioletta Nawrocka – Członek 

W 2021 r. Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego działała w oparciu 

o Statut Gminy Gniezno oraz roczny plan pracy zatwierdzony uchwałą nr XXXII/240/2020 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 29 grudnia 2020r. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. Komisja odbyła 14 posiedzeń, z tego 5 posiedzeń ze względu na 

pandemię odbyło się w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do wideokonferencji. W celu 

udostępnienia obrad mieszkańcom gminy zdalne posiedzenia były transmitowane na żywo na kanale 

YouTube Gminy Gniezno. 

Na każdym posiedzeniu Komisji omawialiśmy uchwały na bieżącą sesję. Ponadto, 23 lutego i 25 lutego 

omawialiśmy działalność OSP na terenie Gminy Gniezno w 2020r. oraz analizowaliśmy potrzeby na lata 

2021-2023, z udziałem zaproszonych przedstawicieli OSP z terenu Gminy Gniezno, czyli z Modliszewa, 

Strzyżewa Smykowego, Mnichowa, Zdziechowy oraz pracownika Urzędu Gminy Gniezno. Omówiono 

m.in. koszty utrzymania OSP, zestawienie wydatków poszczególnych jednostek, zapotrzebowanie na 

bieżący rok i sprawozdanie z OSP za rok 2020. 

Jeżeli chodzi o posiedzenia wyjazdowe, to odbyło się ich kilka, m.in. 23 marca zajęliśmy się oceną stanu 

zabezpieczenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz omówieniem rozbudowy strażnicy w 

Strzyżewie Smykowym. Zajęliśmy się też oceną stanu zabezpieczenia nowego wozu ratownictwa 

technicznego z funkcją gaśniczą, w Mnichowie.  

Bardzo ważnym tematem zajęliśmy się 30 sierpnia, kiedy odwiedziliśmy oczyszczalnie ścieków w 

Jankowie Dolnym i Łabiszynku, stację uzdatniania wody w Modliszewku. Podsumowaliśmy komisję 

wyjazdową w Urzędzie Gminy Gniezno, gdzie omówiliśmy też stan zaawansowania opracowania 

koncepcji rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Gniezno. Omówiliśmy realizację inwestycji 

kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy oraz sposób kontroli hydrantów na terenie Gminy 

Gniezno. 

Również w ramach komisji zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami instytucji związanych z 

rolnictwem i ochroną środowiska. 24 maja mówiliśmy o rozwoju pszczelarstwa w Gminie Gniezno – o 

możliwościach i zagrożeniach. Rozmowa odbyła się z pszczelarzem Maciejem Smarujem i Kierownikiem 

Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych – Rafałem Skweresem. 

Temat przewodni posiedzenia to „Pszczelarstwo zdaje się modne, zajmuje się nim coraz więcej ludzi – 

czy z hodowli pszczół można się utrzymać? W jaki sposób Gmina Gniezno wspomaga ochronę owadów 

zapylających?”. 

To by było tak pokrótce, jeżeli chodzi o główne tematy komisji. Nie będę wszystkiego czytała. Ze 

sprawozdaniem będzie można się zapoznać. Dodam jeszcze, że również spotkaliśmy się z 

przedstawicielami OSP w październiku, gdzie przedstawili nam oni propozycje do budżetu Gminy 

Gniezno na rok 2022.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie udało się przeprowadzić posiedzenia wyjazdowego, na 

którym miały zostać zrealizowane następujące tematy: 

- ocena stanu czystości i utrzymania dróg na terenie gminy po okresie zimowym, ocena stanu 

oznakowania drogowego i zapotrzebowania na nowe; 

- analiza potrzeb w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy dróg i oznakowania, dzikie 

wysypiska występujące na terenie sołectw, zaśmiecenie rowów przydrożnych, ocena czystości i 

bezpieczeństwa placów zabaw; 

- ocena stanu infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy. 
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Uznając w/w tematy za istotne dla mieszkańców Gminy Gniezno, ich realizację uwzględniono w planie 

pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2022r. Dziękuję 

bardzo. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Przewodniczącej Brykczyńskiej za przedstawienie 

sprawozdania. Czy Państwo radni do tego sprawozdania mają pytania? Nie widzę, w takim razie 

dziękuję jeszcze raz i zamykam punkt 6 – wyczerpały się sprawozdania wszystkich komisji. 

Przechodzimy do punktu 7 – „Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych”. 

 

7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Od ostatniej sesji, tj. od 21 grudnia 2021r., wpłynęła tylko jedna 

odpowiedź w dniu 31 grudnia – na interpelację radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej w sprawie 

złożenia wniosku dot. budowy kanalizacji w m. Piekary w ramach II edycji naboru do rządowego 

funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych. To wszystko. Jeśli Państwo radni chcą jakąś 

interpelację lub zapytanie złożyć to jest taka możliwość. Jeżeli nie ma pytań to zamykam ten punkt i 

przechodzimy do punktu 8 – „Zapytania i wolne głosy”. 

 

8. Zapytania i wolne głosy 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Zapraszam Wójta Gminy Gniezno – Panią Marię Suplicką. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Ja chciałam tylko zakomunikować, bo mieszkańcy naszej gminy 

przysłuchują się sesji. Chciałam podziękować członkom kółka rolniczego w Lubochni, które przekazało 

na drogę rowerowo-pieszą 66.100zł. Te pieniądze w formie darowizny już wpłynęły na konto Gminy 

Gniezno. W związku z tym kwota, którą przeznaczyliśmy na budowę ścieżki rowerowo pieszej wynosi 

już 86.100zł. W imieniu własnym i pozostałych mieszkańców Lubochni bardzo dziękuję członkom kółka 

rolniczego za przekazanie tej kwoty. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: To jest ta ścieżka, która ma iść przez miejscowość, tak? 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Przez os. Sosnowe. To jest ta prosta droga, która oddziela dwie części os. 

Sosnowego; ta prosta droga, przy której jest teren rekreacyjny, przy którym teraz jest sklep. Nie ma 

tam chodnika, nie ma tam dużych poboczy. Bardzo dużo dzieci i młodzieży przemieszcza się tą drogą i 

niestety jest tam bardzo niebezpiecznie, a samochody mając prostą drogę, mimo znaków 

ostrzegawczych i zmniejszenia prędkości do 50km/h, nie dostosowują prędkości do warunków. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Udzielam głosu Panu radnemu Jakubowi Fryzie. 

 

- Radny Jakub Fryza: Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że słucha nas bardzo wielu mieszkańców 

Gminy Gniezno, chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do wspólnego udziału w WOŚP. W tym roku 

na terenie Gminy Gniezno realizowane będą w dwóch miejscach festyny – jeden w Szczytnikach 

Duchownych, gdzie ok. godz. 9:40 wspólnie z uczestnikami Biegu z Pierwszej Stolicy do Stolicy, 

będziemy ich witać na trasie biegu oraz organizowany będzie bieg dzieci, który będziemy tego dnia 

realizowali na boisku wzdłuż bieżni. Zachęcam wszystkich do zapisywania się do tego biegu. 

W godzinach popołudniowych tego samego dnia, czyli w sobotę, zapraszamy wszystkich do strażnicy 

OSP Strzyżewo Smykowe, gdzie jest szereg atrakcji przygotowanych przez strażaków. Oczywiście 
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wszyscy zbieramy do jeden wspólnej puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego wszystkich 

zachęcam do tego, do wspólnego imprezowania i zbierania finansów. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Pan radny Bolesław Dziel, proszę. 

 

- Radny Bolesław Dziel: Ja również się przyłączam w imieniu remizy strażackiej w Strzyżewie i zarządu 

– w sobotę o godz. 15:00 będzie zbiórka pana Owsiaka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 

imieniu strażaków zapraszam wszystkich mieszkańców. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa w punkcie 8? Proszę bardzo, 

Pani radna Maria Brykczyńska. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Ja chciałam tylko dodać a propos OSP na terenie Gminy Gniezno – 

otrzymaliśmy wiadomość, że Gmina Gniezno zdobyła I miejsce wśród gmin powiatu gnieźnieńskiego za 

dofinansowanie OSP na naszym terenie. Średnia kwota wynosi 80zł na mieszkańca. Jest to bardzo dużo 

i mam nadzieję, że OSP są zadowolone z tego faktu, że tyle pieniędzy przeznaczyliśmy i za tej kadencji, 

jak już wiedzą, większych inwestycji nie będzie. Dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani radna. Proszę o zadawanie pytań. Jeżeli nie będzie, 

to będę zamykał. Drodzy Państwo, jeżeli nie ma pytań w punkcie 8, zamykam punkt 8. 

 

9. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam XLV sesję Rady 

Gminy Gniezno. Kolejna sesja będzie zwołana w dniu 24 lutego. 

Dziękuję Państwu za udział i dziękuję wszystkim, którzy obserwowali nas na transmisji YouTube. 

Dziękuję bardzo. 

 

Obrady XLV sesji Rady Gminy Gniezno zakończono o godz. 14.53. 

 

 

 

          Protokolanci:           Obradom sesji przewodniczył: 

         Monika Salska         Mariusz Nawrocki 

     Monika Ofertowicz                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 

Biuro Rady Gminy Gniezno      

 


