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Protokół Nr XV /2018 z obrad  Sesji Rady Gminy Gniezno  w dniu  26 września 2019r. 
    

Ad.1 

 

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

 

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

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

Macieja Mądrego, Panie i Panów Radnych, pracowników urzędu gminy, przedstawicielkę lokalnej 

prasy.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że obecni są wszyscy radni, wobec tego uchwały podjęte na sesji będą 

prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.       

  

Ad.2  

 

1. Otwarcie obrad XV sesji  Rady Gminy Gniezno.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z X, XI i XII sesji Rady. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał  

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach 

między sesjami. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

b) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy 

niż trzy lata 

c) nadania nazwy ciągu drogi we wsi Modliszewo 

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i 

działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina – działki nr 12/3 i 12/4 

e). zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego 

w Lubochni, 

f). miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Modliszewo dz.nr.126/1 – część „A” 

g). uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego 

Gminy Gniezno” 

h). zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na 

ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, 

i). rozpatrzenia skargi Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019roku na działania organu wykonawczego Gminy 

Gniezno 

j).przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Gniezno 

k).przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno 

8.   Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

9.  Wolne wnioski i informacje. 
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10. Zamknięcie  obrad XV sesji  Rady Gminy. 

 Ad.3 

 

Wniosków radnych do porządku obrad nie wniesiono. 

Ad.4 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska złożyła wniosek, aby stanowisko złożone na sesji w dniu 

19.06.2019r. przez Klub Radnych Niezależnych, było załącznikiem do protokołu. 

 

Głosowanie wniosku :  

11 radnych było za, 1 głos wstrzymujący.  

Protokół nr X nie został przyjęty. Zostanie ponownie przedstawiony po zamieszczeniu wnioskowanych 

zmian. 

Protokół z XI sesji – brak uwag, przyjęty. 

Protokół z XII sesji – brak uwag, przyjęty. 

 

Ad.5 

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności od 20.06.-26.09.2019r. 

Trwają przygotowania nad Strategią Oświaty, na które radni otrzymali dzisiaj zaproszenie. Spotkanie 

zostało zaplanowane na dzień 3.10.2019 na godz.11.00 udział weźmie również firma, która 

przygotowuje strategię. Do dyskusji nad kształtem gminnej oświaty zapraszamy wszystkich radnych, 

dyrektorów gminnych placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy i jednostek 

podległych biorących aktywny udział w kształtowaniu systemu oświaty w gminie, zaangażowanych w 

życie szkół rodziców rady rodziców, społecznie aktywnych i zainteresowanych tematyką oświaty 

sołtysów i mieszkańców. 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trwają nabory na 

konkursy i gmina Gniezno stara się pozyskać w obecnej perspektywie dofinansowanie na 4 projekty: 

- w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 

powodu opieki nad małymi dziećmi – złożono wniosek, pod nazwą ”Pierwszy Publiczny żłobek w 

Gminie Gniezno wspiera rodziców”. Wniosek przeszedł ocenę merytoryczną i został skierowany do 

negocjacji. Czekamy na rozstrzygnięcie.  

- w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna złożono projekt, którego celem jest wzrost 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Gniezno. Wniosek oczekuje na ocenę.  

- w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe - w przygotowaniu jest 

wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, doposażenie, doradztwo edukacyjno-zawodowe i 

wsparcie dla nauczycieli. W projekcie udział wezmą wszystkie szkoły gminne podstawowe, termin 

złożenia wniosku to 30 września br. 

- w ramach poddziałania 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne – w przygotowaniu projekt wsparcia 

aktywności seniorów w gminie Gniezno. Termin złożenia projektu przypada na dzień 28.10.2019r. 

Wszystkie wskazane projekty wymagają wkładu własnego rzeczowego bądź pieniężnego w wysokości 

od 5-10% wartości całego projektu. 

 Referat podatków i opłat lokalnych. 

Wpływy z tytułu podatków do dnia dzisiejszego wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 

601 925,15 zł. 

Ściągalność podatków kształtuje się na poziomie 98%. 

Przedstawiono na ekranie monitora zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku: 

drogi, oświetlenie i wodociągi.  

Drogi: zamówienia, które są zlecane to w tym roku udaje się wyłonić wykonawców, którzy oferują 

wykonanie zadania o 40 % tańsze niż kosztorysy. Wykonano inwestycje przebudowa chodnika: 

Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka, Skiereszewo. Budowa dróg: Jankowo Dolne, ul. Gdańska, 

Koszalińska oraz przebudowa drogi w Goślinowie ul. Jóźwiaka. Ponadto budowa drogi o nawierzchni 

częściowo asfaltowej Winiary Wieś. 

Oświetlenie: będzie zlecone wykonanie oświetlenia we wsiach: Ganina, Obora Strzyżewo Kościelne, 

Piekary, Mnichowo, Napoleonowo,  
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Wodociągi – są oszczędności po przetargach. Wykonano wodociągi we wsiach: Strzyżewo Paczkowe, 

Wełnica, Wola Skorzęcka, Zdziechowa, Modliszewo. 

W trakcie realizacji jest wykonanie inwestycji do końca listopada br.w Jankowo Dolne, Osiniec 

Mnichowo. Oszczędności po przetargach pozwoliły wykonać dwukrotnie więcej inwestycji niż było w 

planie. Najwięcej jest to widoczne w inwestycjach wodociągowych.  

 

Do końca lipca br. sołtysi mogli zgłaszać zadania remontowe dróg na specjalnie przygotowanym 

formularzu. Zbiór zadań drogowych będzie przekazany radnym do konsultacji do końca bieżącego 

miesiąca. Zestawienie będzie podstawą do opracowania projektu budżetu na 2020 rok. 

Pani Wójt podziękowała wszystkim sołtysom, którzy wraz z mieszkańcami zaangażowali się w 

organizację i wspólne świętowanie w dożynkach gminnych. Wszystkim życzliwym nam osobom 

dziękujemy za pomoc i zrozumienie.  

Od września  br. odbywają się zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. W urzędzie przed 

rozpoczęciem zebrań, odbyła się narada  sołtysów podczas której pracownik merytoryczny udzielał 

wskazówek dotyczących na jaki cel wydawać środki z funduszu sołeckiego. Udział w zebraniach biorą 

przedstawiciel urzędu. 

W większości podnoszone na zebraniach sprawy dotyczą dróg. Dlatego to drogi i ich infrastruktura winny 

być przedmiotem największych nakładów w najbliższych latach.  

W dniu 17 września br. odbyła się odprawa dyrektorów szkół. Dyrektorzy pozytywnie opiniowali 

realizację dowozów zamkniętych dzieci. Przewoźnik dokonał analizy wykonalności umowy i zgłosił 

oszczędności na zaplanowanych trasach. Trwają ustalenia z dyrektorami w zakresie wykorzystania 

zgłoszonych oszczędności. 

Wypełniając ustalenia podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w dniu 14.08.2019. odbyło się spotkanie 

przedstawicieli OSP Strzyżewo Smykowe, projektanta remizy oraz przedstawicieli urzędu, którego 

efektem jest przedstawienie przez projektanta oferty na wykonanie koncepcji zgodnej z ustaleniami 

podczas sesji nadzwyczajnej. Oferta została przedstawiona radnym na spotkaniu roboczym w dniu 

19.09.2019r. 

Odbyły się dwie odprawy z przedstawicielami gminnych OSP dotyczące bezpieczeństwa w trakcie 

uroczystości dożynkowych w Jankowie Dolnym, wydatkowania środków w roku bieżącym oraz planów 

do budżetu na rok 2020. 

Wprowadziliśmy zwyczaj odbywania narad, spotkań z przedstawicielami jednostek, z dyrektorami szkół, 

odprawy z OSP, z sołtysami. Wszystko po to, aby mieć możliwość regularnego powiadamiania o tym, co 

się dzieje w gminie. 

Następnie Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach w dniach 

19.06.2019r,7.08.2019r.,30.08.2019r. 

 Radny Marian Kaźmierczak – dot. Strategii Oświaty jak wygląda stan gotowości tego dokumentu?. 

Drugie pytanie – na spotkaniu roboczym radni mieli przekazaną ofertę dot. wykonania dokumentacji 

budowlanej dotyczącą budowy Przedszkola w Jankowie Dolnym. Rozmowa była, ale kwoty radny widzi 

po raz pierwszy. 

Pani Wójt – umowa zawarta z firmą wykonującą strategię rozwoju  oświaty z terminem wykonania do 15 

września br. Wykonawca zwrócił się do urzędu o aneksowanie umowy z powodu braku możliwości 

pozyskania danych w okresie wakacyjnym. Na spotkaniu roboczym przedstawiłam koncepcyjną ofertę 

pani projektant, było to przedmiotem rozmów.  

Radny Marian Kaźmierczak dopytał, jaki jest stan zaawansowania prac dot. Strategii oświaty gminy 

Gniezno?. 

Pani Wójt – prace zbliżają się do końca, spotkanie warsztatowe jest ostatnim spotkaniem w celu 

przygotowania ostatecznej wersji dokumentu.  

Radny Marian Kaźmierczak powiedział, że strategia miała być ukończona, a okazuje się, że ma być 

jeszcze dyskusja, wnioski i mam wątpliwości, czy zdążymy do końca roku. 
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Pani Wójt – na spotkaniu roboczym przedstawiłam ofertę projektanta w sprawie budowy OSP,  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała panią Wójt o: 

- czy moglibyśmy otrzymać na maila zestawienia o których mówiła Pani Wójt, 

- był powołany Zespół ds. opracowania programu dużej rodziny do 20.08.br.miały być przedstawione 

wyniki prac do Pani Wójt, czy coś w tym temacie się dzieje 

Pani Wójt – przygotowane przez Zespół propozycje będą stanowiły pewne  uzupełnienie do projektu 

budżetu na rok 2020.   

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy część propozycji będzie możliwa do 

zastosowania? 

Pani Wójt – odpowiedziała, że część będzie możliwa do uwzględnienia. Trwają prace w jaki sposób 

wprowadzić te zmiany. 

Dalej radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska poruszyła sprawę OSP Strzyżewa Smykowego, radni na 

sesji poświęconej tej sprawie  podjęli decyzję, aby przeprojektować dokument. Radni nie podjęli decyzji 

jaka kwota ma być wydana. Jeśli mogę zasugerować negocjowanie tej kwoty z projektantem. Radna 

zapytała, czy wystarczy budżetu na ten cel w tym roku. Przyjmijmy do wiadomości, że projekt będzie 

trochę droższy niż było zakładane. Tak to rozumiem, że to jest tylko informacja do rady, czy rada ma 

jeszcze decydować coś w tym temacie?  

Pani Wójt- co radna ma na myśli, mówiąc o projekcie, jako o dokumentacji czy  jako o inwestycji. 

Radna A.Rzepmała-Chmielewska – mówiliśmy, aby pani projektant zmieniła projekt pod wytyczne 

podjęte na sesji w dniu 14.08.br.tak, aby się wmieścić w pewnej kwocie, aby inwestycja była 

zrealizowana w roku 2020. Aby projekt był przygotowany w tym roku, aby można zabezpieczyć środki w 

budżecie na 2020r. Pani projektant przygotowała propozycję cenową oferty do przeprojektowania i mieści 

się to w kwocie przeznaczonej  w tym roku na zadanie związane z OSP Strzyżewo Smykowe to 

rozumiem, że Pani Wójt jest gotowa dalej rozmawiać i umowę o przeprojektowanie z panią projektant 

przygotować. Rozumiem, że dla rady dzisiaj jest to tylko informacja. 

Pani Wójt – dzisiaj jest to informacja i wypełnienie ustaleń z sesji w dniu 14.08.2019r. 

Radna Maria Brykczyńska –  Pani Wójt wspomniała, że strategia oświatowa miała być wykonana do dnia 

15 września br..Radna zapytała, czy była już aneksowana umowa w sprawie wykonania strategii oświaty? 

Pani Wójt – wpłynął wniosek o aneks do umowy, była rozmowa z wykonawcą, który zapewnił, że po 

uzyskaniu danych z SIO i spotkaniu z radą w ciągu 2 tygodni dostarczy kompleksowy dokument.  

Dalej radna Maria Brykczyńska – czy coś wiadomo o projekcie związanym z planami zagospodarowania 

przestrzennego, 

Pani Wójt – grant gmina ubiegała się o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników, wskazówek, co do 

konsultacji w obieraniu kierunków polityki przestrzennej. Mamy pozytywne rozstrzygnięcie  w zakresie 

uzyskania grantu. Jesteśmy na pozytywnej drodze do uzyskania dofinansowania na działania, które nas 

interesują. Trwają jeszcze konsultacje.  

Radna Wioletta Nawrocka – zapytała w sprawie drogi Winiary Wieś – Goślinowo, termin przetargu to 

15.10.2019r. sołectwo przeznaczyło z funduszu sołeckiego na ten cel 31 tys. zł., czy te środki nie 

przepadną jeżeli termin realizacji zadania to czerwiec 2020r.?   

Pani Wójt – ważne jest, aby te środki zaangażować w chwili podpisania umowy. 

Radna Kamila Butrymowicz – czy urząd zdąży do jutra złożyć wniosek na nowy obiekt w Zdziechowie do 

ministerstwa? 

Pani Wójt – wniosek jest złożony. 

Radny Łukasz Ciesielski – chodzi o dokument, który otrzymali sołtysi na spotkaniu, gdzie w tym 

dokumencie jest, aby sołtys po zakończeniu zebrania sołeckiego ponowne odblokowali środki. Aby 

zrealizować jakiś zakup, to sołtys musi otrzymać zlecenie od Wójta.   
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Pani Wójt –  to są czynności techniczne, które funkcjonują w urzędzie, które mają ułatwić uruchamianie 

środków i pełnić kontrolę wydatkowane środki.   

Radny Łukasz Ciesielski – gdzie jest umocowanie prawne, że sołtys ma obowiązek zakupu czegoś bez 

tego dokumentu. Do tej pory było tak, że jeśli sołtys chciał kupić np. lodówkę z funduszu sołeckiego, 

otrzymywał zlecenie i dokonywał zakupu 

Pani Wójt – w urzędzie ze względów organizacyjnych są wprowadzane różne czynności techniczne, aby 

usprawnić organizację. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy ma to umocowanie ustawowe. Nie 

wydaje mi się, że tak jest. Każdy urząd  może pewne zasady wprowadzać, aby usprawnić organizację.  

W tym wypadku też tak się stało. 

Przewodniczący Rady – czy jest szansa, aby na kolejnym spotkaniu z sołtysami wypracować model, aby 

zachować pewną tradycję i połączyć z prawem. 

Pani Wójt – jak najbardziej. 

 

Ad.6 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady  Gminy podejmowanych w okresach 

między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że podjął działania, aby była dodatkowa kamera skierowana na część 

widowni, aby mieszkańcy widzieli kto z sołtysów przychodzi na sesję i kto z gości. 

Ostatnia sesja Rady Gminy Gniezno odbyła się w dniu 26 września br. 

W tym czasie odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 

1.Komisja Rewizyjna Obradowała w dniu 9 i 23 września. 

W dniu 9.09.br. komisja wraz z panią skarbnik analizowała informację opisową z wykonania budżetu za I 

półrocze 2019r. Ponadto komisja omówiła zgodnie z rocznym planem pracy temat sprawozdanie z 

wykonania sprzedaży mienia gminnego za rok 2018. Komisja analizowała również rejestr umów 

zamieszczonych na stronie BIP z 2019r. 

W dniu  23 .09.br. komisja omawiała wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Pani skarbnik 

poinformowała o wniesieniu autopoprawki do projektu uchwały o zmianach do budżetu dotyczącej 

przekazania dotacji do OSP. Opinia komisji o projektach jest pozytywna. Ponadto komisja analizowała 

Statut Gminy uchwalony w dniu 19.06.2019r. w tym wyznaczenie Zespołu Kontrolującego.  

 

2.Komisja Budżetowo-Gospodarcza obradowała w dniu 23 września br.  gdzie pani skarbnik Lidia 

Lebizon  przedstawiła i omówiła projekt uchwały o zmianach do budżetu.   

Ponadto poinformowała komisję o wprowadzeniu autopoprawki do uchwały o zmianach do budżetu, która 

wynika z konieczności wprowadzenia zmian zapisów technicznych w sprawie dotacji dla OSP. Ponadto 

omówiono informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze, komisja powróci do tego tematu po 

otrzymaniu opinii RIO. Komisja omówiła szczegółowo projekty uchwał- opinia o projektach była 

pozytywna. Zgodnie z rocznym planem pracy. Komisja omówiła ściągalność podatków za I półrocze  oraz 

wydatki z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych za I półrocze br. 

 

3. Komisja Oświaty obradowała w dniach: 

- 19 września br. gdzie dyrektorzy szkół i przedszkoli przedstawili dane do planu finansowego na 

2020rok.W posiedzeniu uczestniczyła Pani Wójt. 

- 23 września br. komisja omówiła projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Opinia komisji o projektach 

uchwał jest pozytywna. 

W dniu dzisiejszym przed sesją obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na którym komisja 

odniosła się do projektu uchwały w sprawie skargi.  

 

Również w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od Pani Wójt dotyczące oferty na wykonania dokumentacji 

projektowo- budowlanego przebudowy i rozbudowy Strażnicy OSP w Strzyżewie Smykowym. 

Wszyscy radni otrzymali kopię tego pisma.  
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Ad.7 Podjęcie uchwał. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych, obecnie wyszła z sali radna 

Iwona Modrzejewska, ale mam nadzieję, że wróci. 

- uchwała Nr XV/ 84/2019 r. w sprawie zmian budżetowych na 2019r. 

Przewodniczący Rady poprosił o omówienie projektu uchwały skarbnik panią Lidia Lebizon 

Skarbnik przedstawiła autopoprawkę i projekt uchwały o zmianach budżetu na 2019r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt był omówiony szczegółowo na komisjach i nie ma 

konieczności szczegółowego omawiania uchwały przez skarbnika 

Radna Kamila Butrymowicz – lekką ręką wzięto pieniądze z budowy przedszkola w Jankowie Dolnym, 

czy nie powinno to być odzwierciedlone w WPF? Aby istniało przedszkole w dokumentacji. Czy milion 

złotych będzie tam ujęty czy nie zniknie? Milion z tego roku pojawi się w WPF.        

Skarbnik – WPF będzie porządkowany na następnej sesji. Będzie też tam ujęty milion zł. na przedszkole 

w Jankowie Dolnym.  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – zgłosiła wniosek formalny, aby kwotę 135.000,00 zł. z 

rozdziału drogi publiczne i gminne przeznaczyć na remonty cząstkowe dróg. Propozycja w uchwale jest 

taka, aby 130.000 tys. przeznaczyć na remonty dróg i dodatkowo 5.000 zł. na wynagrodzenie umowy o 

dzieło poza urzędem. Zmiana tych wydatków jest niezasadna.     

Ponadto radna zapytała o wzrost wydatków o 2.500 tys. zł. na zakup usług pozostałych oraz materiałów    

Pani Skarbnik – są to zakupy okolicznościowe, drobne wydatki z pozostałej działalności. 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – podtrzymuje swój wniosek, powiedziała, aby to 5.000 tys. zł. 

proponuje aby wygospodarować z rozdziału 750075 z par.4300 wykonanie na I półrocze było w 

wysokości ok. 30%. 

Pani Wójt  - muszę poddać analizie tą propozycję. 

Pani Skarbnik – propozycję radnej weźmiemy pod uwagę. Chcę zaznaczyć, że taka decyzja musi być 

poddana analizie. 

Radny Patryk Dobrzyński – zapytał na jakie wynagrodzenie ma być przeznaczone to 5.000 zł. i do kiedy 

należy zapłacić? 

Pani Skarbnik – jest to umowa o dzieło zawarta między Gminą Gniezno, a panem P.C wynagrodzenie za 

opracowanie wniosku. Zapłata w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej Agnieszki Rzempały-

Chmielewskiej. 

Za 8 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymało się 2 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy rada może przyjąć zmiany do budżetu, jeśli nie ma zmiany w 

WPF? Dlaczego nie ma radcy prawnego na sesji? 

Pani Wójt – w tej sprawie trzeba skonsultować się z radcą prawnym. Nie jest obligatoryjnie ustalone, że  

radca prawny jest na sesji. Nie było wprost takiego życzenia. Uchwały były omawiane na spotkaniu 

roboczym komisji przed sesją. Nie było wątpliwości na tych posiedzeniach. 

Radny Maria Kaźmierczak – na komisjach nie ma zwyczaju omawiania każdego paragrafu. Dwa miesiące 

temu była podobna sytuacja i radca prawny powiedział, że jeśli nie ma zmiany w WPF to nie ma uchwały 

o zmianach w budżecie. Są zmiany w wynagrodzeniach bezosobowych. Dalej radny zapytał, czy jest 

nowa umowa public relations? 
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Pani Wójt –  trudno mi odnosić się do wyrywkowych kwot, które radny przytacza. W sprawie umów to 

staramy się wszystkie umowy umieszczać na BIP urzędu.   

Radny Patryk Dobrzyński – projekt uchwały dotyczy przesunięcia środków na zakup samochodu lekkiego 

do OSP Strzyżewo Smykowe, aby można było sfinalizować umowę. Mecenas informował, że nie może 

być zmian w budżecie nie robiąc zmian w WPF. Radny zapytał o konsekwencje. Czy uchwała jest 

właściwie skonstruowana 

 Przewodniczący Rady jeżeli popełnimy błąd to RIO to zauważy. 

 Glosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z autopoprawką Nr XV/84/2019r. 

Za 11 głosów, wstrzymało się 4 radnych, przeciw 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik.. 

- uchwała Nr XV/85/2019r.w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na 

wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata 

Uchwały były omawiane na komisjach i były zaopiniowane pozytywnie. 

Pani Wójt uzasadniła podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Rady – w poprzedniej kadencji była sugestia, aby nie dublować nazw ulic. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/86/2019r.w sprawie  nadania nazwy ciągu drogi we wsi Modliszewo 

Pani Wójt uzasadniła podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/87/2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz 

Kalina – działki nr 12/3 i 12/4 

Pracownik urzędu Pan Marek Józefów omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że wysokość opłaty planistycznej 

jest na poziomie  0 % 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/88/2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, 

Pracownik urzędu Pan Marek Józefów omówił projekt uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/ 89/2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Modliszewo dz.nr.126/1 – część „A” 

Pracownik urzędu Pan Marek Józefów omówił projekt uchwały. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował, że komisja ustaliła wysokość 

opłaty planistycznej na 30 % 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 
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- uchwała Nr XV/90/2019r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego Gminy Gniezno” 

Pracownik urzędu Pan Marek Józefów omówił projekt uchwały. 

 Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/91/2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Poznaniu informacji o kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/92/2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019 roku na 

działania organu wykonawczego Gminy Gniezno 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Jakub Fryza przedstawił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem. Wpłynęła skarga na wójta gminy Gniezno i omówił jej treść. Opinia komisji o 

skardze była negatywna 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/93/2019r. w sprawie  przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych  

uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno 

Pani Wójt uzasadniła podjęcie uchwały. 

 Głosowanie uchwały: za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XV/94/2019r.w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów 

szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gniezno 

      Pani Wójt omówiła szczegółowo projekt uchwały. 

 Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy jest już powołana komisji w sprawie stypendiów 

i czy można poznać jej skład? 

Pani Wójt – tak, komisja jest powołana. Na jutro jest przewidziane posiedzenie. Przewodniczącą komisji 

jest Sekretarz Hanna Wrzaskowska, członkami są: Przewodniczący Rady Mariusz Nawrocki, radna Iwona 

Modrzejewska, radny Zygmunt Lewandowski, z urzędu gminy Pani Renata Olejniczak. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – czy nie byłoby właściwe, aby członkiem komisji był członek 

Komisji Oświaty. 

Pani Wójt – komisja została już powołana zarządzeniem. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska- rozumiem, że nie jest zasadne, aby członek Komisji Oświaty  

był w komisji stypendialnej. 

Pani Wójt – być może byłoby zasadne, ale komisja jest już powołana. 

Radna Maria Brykczyńska – również podziela stanowisko radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej. 

Zawsze tak było, że członkowie komisji Oświaty brali udział w pracach Komisji stypendialnej. Byłoby 

zasadne, aby ktoś z komisji oświaty był w komisji stypendialnej, nie było to z nikim konsultowane. 

Radny Łukasz Ciesielski – zapytał Panią Wójt od kiedy i do kiedy będzie obowiązywał  nowy regulamin 

stypendialny, czy od przyszłego roku szkolnego, czy od 1 października 2019r. tak jak jest w uchwale.  

Radny zauważył, że rok szkolny się już rozpoczął. 
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Pani Wójt – regulamin wchodzi w życie zgodnie z zapisem w uchwale, czyli wchodzi w życie z dniem 1 

października 2019r. Odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Ciesielskiego – do końca lipca terminy z 

uwagi na to, że  na koniec czerwca wiadomo jak sytuacja wygląda, czyli którzy uczniowie mogą się 

ubiegać o stypendium. Poprzedni regulamin wchodził w życie z dniem 1 września, przypomnę że był 

uchwalany w październiku, z informacją, że wchodzi w życie z dniem 1 września następnego roku. 

Zwracaliśmy na to uwagę, informacja od Pani Wójt była taka, że to nikomu nie przeszkadza.  

Przewodniczący Rady – jeśli organ nadzorczy uzna, że uchwała jest niezgodna to ją uchyli lub podważy w 

punktach. 

Radny Łukasz Ciesielski – można było to wcześniej zrobić. Jeżeli podejmujemy tą uchwałę to rok szkolny 

zaczyna się od 26 września lub od października br. 

Radny Marian Kaźmierczak – jeżeli wojewoda uchyli tą uchwałę wówczas gmina będzie bez regulaminu i 

bez stypendiów na rok szkolny 2019-2020. 

Głosowanie uchwały: 

„za” 15 głosów, wstrzymało się 0, przeciw 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Ad.8 Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodniczący Rady Mariusz Nawrocki przedstawił szczegółowo interpelacje i odpowiedzi, które 

wpłynęły w czasie od ostatniej sesji. Załącznik do protokołu. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

Ad.9 

Radna Maria Brykczyńska – złożyła wniosek formalny dotyczący obecności radcy prawnego na 

wszystkich sesjach Rady Gminy. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – w imieniu mieszkańców wsi Braciszewo zgłosiła sprawę 

drogi gminnej w tej wsi. Mieszkańcy zapisali kwotę 9.000 tys. zł. w funduszu sołeckim na remont tej 

drogi, która jest w fatalnym stanie. Pani sołtys wsi kontaktowała się z poprzednim pracownikiem urzędu 

który poinformował, że ta kwota wystarczy na remont ok.150 m. drogi. Pani sołtys prosiła, aby może 

gmina dołożyła drugie tyle, wówczas można by wykonać ok.300 m. remontu drogi. Obecny pracownik 

urzędu ,który przejął obowiązki  poinformował, że kwota 9.000 tys. zł. wystarczy na wykonanie 20 m 

remontu drogi. Radna zapytała, czy  jest szansa, aby w tym roku Pani Wójt przychyliła się do wniosku 

pani sołtys. Pierwszy wniosek o uruchomienie środków z funduszu sołeckiego pani sołtys złożyła w m-cu 

kwietniu br., kolejny w dniu 30 sierpniu br. Jak państwo wójtowie widzą kwestię rozwiązania tego 

problemu i jednocześnie wykonania z funduszu sołeckiego poprawę nawierzchni tej drogi. 

Pani Wójt – każdego dnia wpływają wnioski o podobnej treści. Poddam analizie ten wniosek. Nie będę 

dzisiaj obiecać wykonanie naprawy tej drogi. Z pracownikiem merytorycznym ustalę jakie są kryteria. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – rozumiem, że pani sołtys otrzyma odpowiedź na wniosek z 

30 sierpnia br. 

Pani Wójt – odpowiedź będzie w terminie. 

Radna Maria Brykczyńska – są 4 sołectwa, które przystąpiły do Wielkopolskiej Odnowy Wsi, czy jest 

szansa, aby został zatrudniony moderator z Urzędu Marszałkowskiego w celu opracowania strategii tych 

sołectw? Koszt wykonania to 4 tys. netto. 

Pani Wójt – jesteśmy otwarci na to, aby aplikować o środki i aby tworzyć projekty innowacyjne.  

Na chwilę obecną podejdę do tematu wyasygnowania środków wymaga to analizy. To nie jest duża 

kwota, mam nadzieję, że uda się pozytywnie to załatwić. 

Głosowanie wniosku formalnego radnej Marii Brykczyńskiej w sprawie obecności radcy prawnego na 

sesjach. 
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„Za” 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Patrykowi Zychowi- przedstawicielowi Rady Rodziców 

Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym. 

Pan  Patryk Zych powiedział, że pierwszy wniosek od Rady Rodziców wpłynął w dniu 30 maja 2016r. 

pod którym podpisało się 500 osób. 

Od tego czasu za poprzedniego wójta i radę udało się uzyskać ziemię pod budowę, uzyskano pozwolenie 

na budowę, jest projekt budowy który kosztował 60 tys. zł. Co dalej z tą inwestycją?  

W poprzednim budżecie zaplanowano 1mln. zł. na rozpoczęcie inwestycji w 2019r. 

W WPF zostały zapisane kolejne 2 mln. zł. na realizację nowej placówki. W między czasie pojawiły się 

inne pomysły niż te które były przegłosowane przez Radę Gminy. W roku 2019 zabrano wszystkie 

pieniądze. W roku 2019 na prośbę Pani Wójt utworzono dodatkowo jeden oddział. Chodzi o 

bezpieczeństwo dzieci na korytarzach podczas przerw. Szkoła w Jankowie Dolnym jako jedyna placówka 

w gminie Gniezno nie posiada przedszkola. Po rozmowie z Panią Wójt nie ma akceptacji rodziców na 

budowę modułową. Jest projekt, który rozwiązuje problemy na wiele lat. Obietnica przedwyborcza Pani 

Wójt była taka, że to zostanie zrealizowane. Pan Zych zaapelował do radnych, aby reprezentowali  

interesy swoich wyborców i mieszkańców. Pod dzisiejszą petycją zebraliśmy kolejne 200 podpisów.  

Nie zgadzamy się na budowę modułową i inne rozwiązania, które spowodowały by ograniczenie 

funkcjonowania szkoły w Jankowie Dolnym.   

 Pani Wójt – rozumiem zaniepokojenie ponieważ środki zaplanowane w budżecie na 2019 na rozpoczęcie 

tej inwestycji zostały przesunięte na inne zadania. Zwracając się do Rady Rodziców, to z urzędu Gminy 

Gniezno nigdy nie wyszła informacja że gmina odstępuje od budowy tej inwestycji. Na jednym ze spotkań 

była rozmowa o budownictwie modułowym jako jednym ze sposobów realizacji tej inwestycji. Natomiast 

nigdzie nie było zdecydowanie mówione, że jest to jedyny sposób realizacji. Dementuje dwie ważne 

informacje: Gmina Gniezno będzie realizować inwestycję budowa przedszkola w Jankowie Dolnym. 

Druga informacja  – o sposobie realizacji będziemy jeszcze rozmawiać. Nie było nigdzie przesądzone, że 

ta inwestycja będzie realizowana w systemie modułowym. W budżecie gminy na realizację całej 

inwestycji zabezpieczono środki ok.3 mln. zł. Natomiast istniejąca wartość kosztorysowa wskazuje 

wartość wykonania tej inwestycji kwotę 6,5 mln. brutto. Oznacza to, że w budżecie gminy było 

zabezpieczone niecała połowa środków na realizację inwestycji. Przystępując do rozpoczęcia inwestycji 

musimy mieć wiedzę i plany w jaki sposób w całości sfinansujemy. Obejmując urząd Wójta nie mieliśmy 

takich planów. Postępujemy zgodnie z rozsądkiem, dlatego w tym roku nie rozpoczęliśmy tej inwestycji 

ponieważ nie było środków. Ponadto są do zakończenia dwa trudne zadania inwestycyjne: pierwsze to 

zakończona szkoła w Zdziechowie i drugie to zakończenie budynku głównego w Zdziechowie.  

Ta budowa to kwota ok.10 mln. zł. To jest koszt, który trzeba będzie ponieść w przyszłym roku. Ponadto 

zaczynamy spłacać zadłużenie gminy które wynosi 28 mln. zł. Tylko sytuacja finansowa nie pozwoliła na 

to, aby w tym roku  rozpocząć inwestycję budowa Przedszkola w Jankowie Dolnym.  

Wierzę, że budowa rozpocznie się w przyszłym roku. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – nawiązując do wypowiedzi pana Patryka Zycha zauważyła, 

że kwotę 1.mln.800 tys. zł. które gmina płaci za dzieci z terenu gminy w przedszkolach w mieście  

Gniezno można by było przeznaczyć na budowę czegoś nowego. Po objeździe placówek oświatowych 

uderza fakt, że niektóre placówki oświatowe wykorzystywane są na cele mieszkaniowe dla osób 

prywatnych. Należy się nad tym kompleksowo zastanowić. Placówki te nie mogą się w pełni rozwijać. 

Jeżeli szybko nie podejmiemy pewnych działań to lata miną i będziemy w punkcie wyjścia. 

Gdyby dobrze pomyśleć i zastanowić się kompleksowo nad całą gospodarką oświatową, to można by nie 

wydawać tylu pieniędzy, tylko abyśmy wykorzystali własny zasób. Kompleksowe pełne wykorzystanie 

budynków oświatowych to jest coś, nad czym trzeba będzie się dobrze zastanowić. Będą to jednorazowe 

koszty zagospodarowania osób prywatnych z tych pomieszczeń, jest to chyba nieuniknione. W innym 

razie pieniądze ciągle będą z gminy wypływać. 
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Pani Wójt – nie mogę się zgodzić z twierdzeniem radnej w sprawie pieniędzy za dzieci z terenu gminy w 

przedszkolach w mieście Gniezno.  Jest to decyzja rodziców, którym odpowiada to, bo pracują w mieście.   

Radna Kamila Butrymowicz – jest informacja, że gmina ma 28 mln. zł. zadłużenia. Zapytała o 6 mln. zł. 

które ma nadzieje, że wpłyną za budowę ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym  i szkoły Zdziechowie, 

czy są jakieś plany na  jaki cel przeznaczymy te środki. Czy zadłużenie umniejszy się do 22 mln. zł. 

Pani Wójt – z tych 6 mln. zł. które gmina zaciągnęła w tym roku, połowa tej kwoty została przeznaczona 

na uregulowanie należności za budowę szkoły w Zdziechowie. Czekamy na zwrot pieniędzy. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Poseł Paulinie Hening-Kloska 

Pani Poseł Paulina Hening-Kloska – rozbudowa inwestycji budowa szkoły w Zdziechowie jest dużym 

obciążeniem dla gminy, ale nie może decydować, że szanse innych części gminy są ograniczane.  

Problem dotyczył tego, że w Jankowie Dolnym  odmówiono  przyjęcia do przedszkola  pierwotnie ok.30 

dzieciom Gdyby nie podjęto działań ze strony szkoły to wówczas 35 dzieci musiało by przymusowo 

dojeżdżać do Gniezna.  

Dowożenie dziecka jest uciążliwe. Cele oświatowe ze strony gminy Gniezno w przyszłych latach powinny 

być priorytetem. Pani Poseł zaapelowała do spojrzenia na Wieloletni Plan Finansowy w dłuższej 

perspektywie niż roczna czy dwuletnia. Jako wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych zabiegam o to, aby uruchomić w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej dodatkowy 

program ”Złotówka do złotówki” aby do każdej złotówki wydanej przez gminę dokładać złotówkę. 

Rozmowy są bardzo zaawansowane. Jeżeli taki program byłyby uruchomiony to szkoda, aby Gmina 

Gniezno nie była gotowa do pokrycia swoich części środków na takie inwestycje. Apel do Pani Wójt, aby 

wygospodarować z własnych środków oraz, aby podjąć odpowiednie działania o środki zewnętrzne.  

Ze swojej strony służę pomocą, w ramach współpracy  wyrażam chęć podjęcia rozmów  aby spróbować z 

zewnątrz zorganizować środki. 

Pani Wójt – podziękowała za wypowiedź Pani Poseł. Te możliwości, które pani poseł nakreśliła dotyczą 

realizacji przyszłości i to dalekiej. Nowa Perspektywa unijna, jeżeli w ogóle dostarczy nam środki na takie 

zadania rozpocznie się najwcześniej za trzy lata. Jeśli chodzi o to, że całe możliwości finansowe są 

skierowane na inwestycję w Zdziechowie to jest to dziedzictwo, które przejęliśmy i mamy moralny 

obowiązek nas wszystkich to zakończyć. 

Sołtys wsi Zdziechowa Pani Agata Rezgui- podziękowała za wybudowaną szkołę w Zdziechowie. Pomysł 

organizacji żłobka w Zdziechowie jest bardzo dobry. Do zrealizowania są jeszcze boiska szkolne. 

Pani sołtys zwróciła się z prośbą o skierowanie pisma do Polskiego Związku Piłki Nożnej, lub innych 

instytucji ,aby pozyskać środki finansowe na budowę boisk. Wówczas inwestycja oświatowa będzie 

zakończona. 

Pani sołtys podziękowała za przedłużenie linii autobusowej MPK nr.10. Mieszkańcy są  bardzo 

zadowoleni. Poprosiła o rozmowy z firmą GPKS ponieważ nie dotrzymuje umowy. Podziękowała 

również za dobrą współpracę z Panią Wójt.     

Radny Marian Kaźmierczak – poprosił panią Wójt i pana Wójta, aby nie informować mieszkańców, że do 

spłaty jest 28 mln. zł. tylko ile należy spłacić w kolejnych latach. Wpływy bieżące miały uzupełnić 

realizację inwestycji w Jankowie Dolnym. Radny zapytał ile środków zewnętrznych udało się pozyskać w 

tym roku i z jakich funduszy, oraz na jaką kwotę sprzedaliśmy majątku gminnego, która pozwoli na 

realizację zadania.  

Pani Wójt – proszę dać czas, obliczę i przedstawię informację na piśmie. 

Mieszkaniec Jankowa Dolnego Pan Karol Koziński – poruszył sprawę kostki brukowej, której własnością 

jest gmina składowanej na jego posesji, w celu wykonania chodnika. W kampanii wyborczej pani Wójt 

obiecała, że będzie kontynuacja rozpoczętych robót. Chodnik miał być wykonany w ciągu 3-4 miesięcy, 

do dzisiaj nie jest to zrealizowane. Na tej ulicy brak jest przejścia dla pieszych co stwarza 

niebezpieczeństwo dla dzieci, które idą do szkoły. 
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Radna Agata Rzempała- Chmielewska – zapytała pana Wójta, że na spotkaniu sołeckim w Braciszewie 

informował o destrukcie ,że jest możliwość pozyskania. Czy coś wiadomo na ten temat.? 

Z-ca Wójta – cały czas czekamy, ponieważ trwa postępowanie odwoławcze. Mamy przyznany limit 2.500 

tys. ton. 

Ad.10 

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

  

Obrady sesji trwały od godziny  13.00 –  16.30  

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

 

 


