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Protokół Nr XVI /2019 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno w dniu  28.10.2019r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XVI 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, Panów Sołtysów, pracowników urzędu, mieszkańców gminy 

oraz przedstawicieli lokalnej prasy.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja jest transmitowana  w internecie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych, wobec tego wszystkie uchwały 

podejmowane będą prawomocne. Nieobecna na posiedzeniu radna Pani Iwona Modrzejewska. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.       

 

Ad.2 

  Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad sesji  Rady Gminy Gniezno.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z X, XIII i XIV sesji Rady. 

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

Gminy. 

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

sesjami. 

7. Przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2019r.i jej 

przyjęcie. 

8.  Dyskusja  

9. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

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

c) ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na 

kadencję 2020-2023  

d) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023 

e) przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów 

dojeżdżających do szkół podstawowych:„ Akcja – bilet”, realizowanego w ramach zadań 

własnych gminy Gniezno, 

f) wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości 

stanowiącej własność Państwa Teresy i Kazimierza Ch., położonej we wsi Lubochnia w celu 

połączenia dwóch dróg gminnych, 

g) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne  

h) nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne   

i) zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

j) zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

k) ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno 

l) zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego 

m) zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego 

n)   powołania, ustalenia składu osobowego i  przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy 

Gniezno 

o)  zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  

nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.   

10. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie  obrad XVI sesji  Rady Gminy.  

Ad.3 

Radna Kamila Butrymowicz  zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad  punktu 9 f projektu 

uchwały  w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno 

nieruchomości stanowiącej własność Państwa Teresy i Kazimierza Ch., położonej we wsi Lubochnia w 

celu połączenia dwóch dróg gminnych. Do ponownego przedyskutowania. 

Głosowanie wniosku: za głosowało 13 radnych, przeciw 1, wstrzymał się 0.  

 Przewodniczący Rady stwierdził, że na w wyniku głosowania nastąpiła zmiana porządku obrad. 

Ad.4 

Rada przyjęła protokoły z X, XIII i XIV sesji bez uwag jednogłośnie.  

  

Ad.5  

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie z działalności wójta za okres od 26 września do 28 października 2019r. 

30 września  odbył się przetarg na sprzedaż działek budowlanych we wsi Osiniec, sprzedana  działka o 

powierzchni 920 m2.  za kwotę 46 500,00 zł netto. 

Planowanie przestrzenne: 

Trwają procedury wyboru wykonawcy aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gniezno i  uzyskania grantu w wysokości do 50 000,00 zł                   

w ramach projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” na prowadzenie rozszerzonych konsultacji 

społecznych w ramach sporządzania studium uwarunkowań. 

Zamówienia publiczne: 

 Odbyły się następujące przetargi:- 

-na zadanie inwestycyjne pod nazwą:„Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodników w m. 

Skiereszewo gmina Gniezno.”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe „NIKO” Norbert Wietecki z Gniezna.  

Wartość kosztorysowa zadania: 269 200,00 zł 

Wartość umowy: 181 059,47 zł 

Termin wykonania: 15 listopad 2019 r. 

 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Jóźwiaka w Goślinowie gmina Gniezno.”.   

Wartość kosztorysowa zadania: 186 608,60 zł 

Wartość umowy: 148 775,45 zł 
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Termin wykonania: 15 listopad 2019 r. 

- na zadanie : „Budowa sieci wodociągowej Jankowo Dolne   

Wartość kosztorysowa zadania: 130 900,00 zł 

Wartość umowy: 70 141,88 zł 

Termin wykonania: 15 listopad 2019 r. 

- na zadanie : „Budowa sieci wodociągowej Osiniec   

Wartość kosztorysowa zadania: 97 218,41 zł 

Wartość umowy: 65 000,00 zł 

Termin wykonania: 15 listopad 2019 r. 

- „Budowa sieci wodociągowej Mnichowo   

Wartość kosztorysowa zadania: 75 902,39 zł 

Wartość umowy: 43 344,28 zł 

Termin wykonania: 15 listopad 2019 r. 

1. Odebrano roboty związane z przebudową drogi gminnej  w miejscowości Jankówko (ul. Gdańska i 

ul. Koszalińska). Roboty trwały od dnia 24 lipca              2019 r. 

2. W miniony czwartek, 24 października 2019 r. nastąpił odbiór robót związanych z: 

- przebudową chodnika  w miejscowości Szczytniki Duchowne – Wola Skorzęcka.   

- naprawą schodów   w świetlicy w Krzyszczewie. Roboty trwały od dnia 26 września 2019 r. 

3. W ramach realizacji funduszu sołeckiego zrealizowano: 

 oświetlenie uliczne w Napoleonowie, 

 nakładkę bitumiczną w Braciszewie o długości 63 m.  

4. Na bieżąco są również prowadzone remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz równanie 

dróg gruntowych i tłuczniowych. 

5. Budowa budynku głównego Kompleksu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie przebiega 

zgodnie z harmonogramem prac. 

Referat podatków i opłat lokalnych  

Na bieżąco od miesięcy prowadzone są działania z uszczelnieniem systemu podatkowego gminy. 

1. Przeprowadzenie oględzin u sześciu podatników, w tym dwóch przedsiębiorców oraz uzyskanie 

informacji pozwalających na wszczęcie postępowań  podatkowych i zakończenie tych postępowań 

wydaniem decyzji zwiększających wysokość zobowiązań podatkowych o 12 120 zł. 

 2. Zawiadomienie kolejnych  dwóch przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowych. 

3. Analiza i rejestracja około 200 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków oraz około 

50 informacji od podatników (głównie nowych), a także  - w większości przypadków – przeprowadzenie 

postępowań podatkowych w oparciu o pozyskane informacje. 

4. Trwa weryfikacja złożonych deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych w oparciu 

o wykazy otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz wzywanie podatników do obowiązku 

złożenia korekt. 

5. Przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego 317 producentom rolnym 

– z dotacji otrzymanej od wojewody - oraz rejestracja tych wypłat w centralnym rejestrze pomocy 

publicznej. 

6. Przeprowadzenie analizy stawek podatkowych w Gminie Gniezno za lata ubiegłe oraz porównanie 

aktualnych stawek ze stawkami w sąsiednich gminach – celem zebrania danych do podjęcia uchwał 

podatkowych na 2020 r. 

Działania w systemie podatkowym polegające na uszczelnieniu przyczyniają się do wzrostu 

ściągalności  podatków. Porównując ubiegły rok o tej samej porze do obecnego jest wzrost o 

kwotę 676.646,29 zł. 

     

     

Sprawozdanie z realizacji zadań i obowiązków w referacie ds. ochrony środowiska,  rolnictwa i spraw 

lokalnych w Urzędzie Gminy Gniezno (pokój nr 9)  

w miesiącu  wrześniu i październiku 2019 r. 
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1. W dniu 3 października 2019 r. dokonano nasadzeń 52 sztuk lip drobnolistnych miododajnych w 

pasie drogi Modliszewo - Modliszewko. Zakup sadzonek drzew miododajnych zrealizowano ze 

środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu 

przedmiotowych sadzonek wyniósł 10.108,80 zł. 

2. Rozpoczęto proces inwentaryzacji ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

dla potrzeb naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  

z działalności rolniczej” prowadzonego przez   Narodowy   Fundusz   Ochrony  Środowiska  i  

Gospodarki  Wodnej w Warszawie. 

3. W październiku zakupiono 3861 sztuk sadzonek drzew i krzewów z przeznaczeniem do nasadzeń 

śródpolnych  śródzagrodowych – trafiły one do wszystkich sołectwa terenie Gminy Gniezno. 

4. Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectw. 

5. Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectw – uzupełnienie brakujących  

pojemników na odpady. 

6. Bieżąca realizacja zadania pn. „Sterylizacja i kastracja kotów na rzecz właścicieli kotów z terenu 

Gminy Gniezno”. 

7. Wydano producentom rolnym ponad 500 protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód 

spowodowanych przez suszę, celem złożenia wniosków o pomoc suszową udzielaną przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 

Sprawy organizacyjne urzędu gminy. 

W urzędzie gminy obowiązuje struktura liniowa zarządzania. Na czele wyodrębnionych komórek – 

referatów stoją kierownicy, którzy kierują praca w referacie. Każdy pracownik otrzymuje zadania i 

polecenia tylko od jednego bezpośredniego zwierzchnika i jest przed nim odpowiedzialnym za ich 

wykonanie. Ten sam układ zależności dotyczy kierownika, który całkowicie podlega kierownikowi 

wyższego stopnia. Podział pracy i władzy, odpowiedzialności i kompetencji jest wyraźnie określony. 

Szczególną uwagę przywiązuje się do komunikacji, dlatego też w miarę potrzeby odbywają się narady, 

konsultacje, które pozwalają na wymianę informacji i zdań w realizacji określonych spraw. Wszystko to 

razem tworzy pewną harmonię organizacji. Dlatego też uprzejmie proszę wszystkich Państwa chcących 

załatwiać sprawy bezpośrednio w referatach o ustalanie spraw w pierwszej kolejności z kierownikiem 

referatu. 

Kierownicy referatu oraz osoby zarządzające w gminie: 

p. R Skweres, p. A. Trzciński, p. R. Błoch – kierownicy referatów 

M. Jopa –GOPS i J. Wietrzyński CUW – kierownicy jednostek 

p. Lidia Lebizon- Skarbnik 

We wszystkich sprawach organizacyjnych pomocą służy p. Hanna Wrzaskowska Sekretarz Gminy. 

Projekt: Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców uzyskał dofinansowanie w 

kwocie 1,6 mln. złotych. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu 

dofinansowania w kwocie 1mln.600 tys. zł. Żłobek powstanie w budynku głównym w Zdziechowie 

powierzchnia to ok.300 m2. Przygotowywany jest projekt, który pozwoli na uzyskanie dodatkowych 

pieniędzy na adaptację pomieszczeń. 

Z dofinansowania można również sfinansować utrzymanie, koszty przez 2 lata działalności żłobka.  

 W holu urzędu znajduje się wystawa Straż Pożarna dawniej i dziś – dziękuję Prezesowi Panu 

Zdzisławowi Michałowskiemu za udostępnienie eksponatów. 

17.10.br.odbyło się wręczenie stypendiów dla dzieci uzdolnionych naukowo, sportowo i artystycznie dla 

25 uczniów zamieszkałych w naszej gminie  

16 października facebook gminy osiągnął 1000 polubień. 

http://www.eduteka.pl/temat/Uklad
http://www.eduteka.pl/temat/Podzial-pracy
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13 października wybory do parlamentu. Każdorazowo pracownicy urzędu są zaangażowani w organizację 

i przebieg wyborów. Dziękuję wszystkim osobom biorącym udział. 

11 października odbyła się coroczna impreza z okazji święta edukacji Narodowej. Dziękuję wszystkim, 

którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy. 

3 października debata nt. rozwoju oświaty w gminie w związku z powstającą strategia.  Wszystkich 

Państwa radnych i mieszkańców zapraszam serdecznie do udziału w pierwszej publicznej debacie. 

 

Radna Maria Brykczyńska – droga z Jankowa do Wierzbiczan kiedy będzie wykonany remont tej drogi? 

Przedstawiono kilka zdjęć tej drogi. 

Następnie radna poruszyła sprawę wyrównania drogi na os. Księżycowym we wsi Wierzbiczanach, była 

informacja, że była wyrównana, ale zdaniem radnej nic nie było zrobione.   

Droga w Lubochni w kierunku jeziora. 

Kiedy te inwestycje będą zrobione i w jakim zakresie? 

Z-ca Wójta – droga z Wierzbiczan do Jankowa Dolnego była w roku 2017 pobocza zostały naprawione, 

koszt naprawy to 150 tys. zł. W 2018r. już pobocza tak samo wyglądały. W maju br. podsypano pobocza, 

ale jest duże natężenie ruchu. Tą drogą jeżdżą duże samochody ciężarowe, cały czas ta droga będzie 

niszczona. 

Jeśli chodzi o osiedle Księżycowe wysłaliśmy równiarkę na tą drogę, firma będzie musiała poprawić 

wykonanie robót na tej drodze. 

Radna Maria Brykczyńska – na X sesji Pan Wójt mówił, że otrzymamy 50 ton destruktu i ta droga będzie 

naprawiona. 

Z-ca Wójta – prowadzone są rozmowy nt. pozyskania destruktu w Ministerstwie Środowiska jaki ten 

destrukt będzie miał przeznaczenie. Mamy zagwarantowane przez Krajową Dyrekcję Dróg i Autostrad  

2,5 tys. ton. destruktu. Jeżeli zakończy się pozytywnie postępowanie administracyjne wtedy destrukt 

będzie wydawany dla gmina, które zostały zakwalifikowane do jego otrzymania. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – poruszyła sprawę spotkania ze strażakami w sprawie budowy 

remizy. Radni otrzymali koncepcję jak ma wyglądać strażnica w Strzyżewie Smykowym. Czy można 

wykonać teraz tą prezentację, czy w punkcie 12 porządku obrad? 

Przewodniczący Rady – powrócimy do tego tematu w punkcie 12. 

 Ad.6  

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach między sesjami. 

Ostatnia sesja odbyła się w dniu 26 września 2019r. 

W tym czasie odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

1.Komisja Rewizyjna  

Obradowała w dniu 24 października  br. komisja omawiała następujące tematy: 

 - II część informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2019r., 

- zapoznanie się z opinią RIO z dnia 20 września br. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez 

Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r 

- komisja analizowała faktury potwierdzające wydatki na remonty dróg, 

- przeprowadzono analizę Statutu Gminy Gniezno, w tym protokołu dotyczącego przeprowadzanych 

kontroli, 

- omówiono wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

   

2.Komisja Budżetowo-Gospodarcza obradowała w dniu 23 września br.  komisja wspólnie z komisją 

Oświaty omówiła informację z wykonania budżetu za I półrocze br.   

 

W dniu dzisiejszym Komisja na posiedzeniu przed sesją omówiła  pozostałe projekty uchwał i wydała 

opinię pozytywną. 
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3. Komisja Oświaty obradowała w dniu 21 września br. gdzie wspólnie z komisją Budżetowo-

Gospodarczą i panią skarbnik omówiono informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za I 

półrocze 2019r.oraz opinię RIO w tej sprawie. Komisja omówiła również projekty uchwał na dzisiejszą 

sesję.  

Przewodniczący Komisji radny Marian Kaźmierczak przedstawił i omówił szczegółowo projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych gminy Gniezno dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia. 

 W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli : Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 

Solidarność Pracowników Oświaty w Poznaniu,   

Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego w sprawie powyższej uchwały. W posiedzeniu 

uczestniczył również: Z-ca Wójta Pan Maciej Mądry. Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor GCUW 

Pan Jarosław Wietrzyński, Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak,  

Strony uzgodniły projekt zmian w uchwale. 

Podpisany jest protokół uzgodnień przez wszystkie strony.  

W dniu 3 października br. o godz.11,00 uczestniczyłem w debacie z inicjatywy Pani Wójt o oświacie 

Gminy Gniezno.  

W dniu 24.10.2019r. uczestniczyłem w spotkaniu Rady, władz gminy, projektanta i przedstawicieli OSP 

w sprawie budowy remizy w Strzyżewie Smykowym. 

W dniu 10 i 11.10.2019r. uczestniczyłem w szkoleniu zorganizowanym przez WOKISS w Trzebawiu. 

Koszt szkolenia to 385,00 zł. 

W dniu 11.10.2019r. uczestniczyłem z Przewodniczącym Komisji Oświaty w gminnym Dniu Edukacji 

Narodowej zorganizowanym w świetlicy wiejskiej na Piekarach. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

  

Ad.7 

Skarbnik Lidia Lebizon – zarządzeniem nr 62/2019r. z dnia 31 sierpnia 2019r. została przekazana radzie 

oraz RIO informacja  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 

Pismem WA0953/2019/KO  z dnia 1.10.2019r. RIO przyjęła opinię pozytywną z uwagami. Analiza 

została przedstawiona i omówiona na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia RIO była dostępna w biurze Rady, część radnych 

zapoznała się z tą opinią.    

Ad.8  Dyskusja 

Radna Kamila Butrymowicz – pkt. 3 sprawa zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 mln. zł. mimo, że nie 

wystąpiły potrzeby pożyczkowe. Radna zapytała, czy  uruchomienie tego kredytu było konieczne? 

Skarbnik – trudno odnieść mi się  do tego ponieważ nie było mnie w tym okresie. Na pewno w analizie 

rocznej wyjaśnienie będzie umieszczone. Brakowało płynności finansowej w tamtym momencie dlatego 

takie działania podjęto. 

Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska - aby Pani Wójt każdą uwagę wyjaśniła na piśmie. Dokument 

jest przygotowany mało dokładnie, uwag jest dużo.   

Radna Kamila Butrymowicz – ze sprawozdania wynika, że był remont drogi  w Napoleonowie za 200 tys. 

zł. Radna sprostowała, że nie było nic wykonane. Poprosiła, aby było to zrobione rzetelniej. 

Radna Wioletta Nawrocka zapytała w którym miejscu było wykonane odwodnienie w Goślinowie? 

Skarbnik – sprawdzę i prześlę informację do pani radnej ma maila.  

Radna Kamila Butrymowicz – kwota 200 tys. zł. podatku ściągnięta, w której część tabeli dochodów jest 

ujęta. 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Pan Andrzej Trzciński- jest to zaległość podatkowa, są 

to dochody w podatku od nieruchomości, jest to wykazane łącznie z innymi podatkami. 
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 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie  przyjęcia informacji opisowej z tytułu wykonania budżetu za 

I półrocze 2019r. 

„za” głosowało 12 radnych, „wstrzymało się 1 radny,” przeciw” 1 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Ad.9  

- uchwała Nr XVI/ 95/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Radna Wioletta Nawrocka – zgłaszała na komisji, że zniknął zapis w funduszu sołeckim wsi Ganina – 

zakup paczek  

Skarbnik – nie mam umocowania prawnego do zmiany nazwy zadania, jest to w gestii zebrania 

wiejskiego, które w formie uchwały może zmienić nazwę zadania. 

Radny Patryk Dobrzyński – proszę o wyjaśnienie sprawy zapisu zakupu paczek na zebraniu sołeckim 

ponieważ został wprowadzony w błąd. 

Pani Mecenas – wniosek, który wpływa do gminy jest wiążący i nazewnictwo również. Sprawdzamy, czy 

jest to zgodne z ustawą, gmina ocenia poprawność. 

Jeśli jest to zakup paczek dla dzieci to można to uznać takie zadanie jest zgodne z prawem i można paczki 

z funduszu sołeckiego dofinansować. 

Radny Patryk Dobrzyński – chodzi o to, czy na spotkanie integracyjne dla dzieci można zakupić słodycze 

czy nie?  

Skarbnik przedstawiła interpretację  innego RIO wskazuje, że najważniejsze jest, aby nie przekroczyć 

funduszu sołeckiego, aby zadania były realizowane dla mieszkańców gminy. 

Radny Patryk Dobrzyński poprosił o opinię prawną w powyższej sprawie. 

Pani Mecenas – sporządzi taką opinię, ale nie ma wątpliwości, że dokonać takiego zakupu można. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – czy os. Lazurowe jeśli jest jedno w gminie, jeśli mamy 

więcej to pkt.9 zał.4 dopisać – „w miejscowości Piekary.” 

Dalej radna zapytała  z czego wynikają zmiany pozycji w świetlicy w Piekarach między wydatkami 

własnymi a unijnymi? 

Pani Skarbnik – jest to przesunięcie między paragrafami, nie są zdjęte żadne środki. 

Dalej radna zapytała o wzrost w zał.nr 2  dział 750 administracja publiczna  jest wzrost o kwotę o 

55.653,00 zł. skąd mamy pieniądze? 

Pani Skarbnik – otrzymaliśmy zwrot za projekt realizowany w roku 2017 w kwocie 89 tys. zł. 

Radna Rzempała-Chmielewska dalej zapytała o dwukrotny  zapis zadania posadzka dla OSP w 

Modliszewie 9.500 tys. zł. ta kwota jest zdjęta a kwota 2.500 tys. przesunięto na zakupy inwestycyjne 

wyposażenie samochodu OSP Strzyżewo Smykowe, natomiast 7.000 tys. zł. przesunięte na dotację 

celową z budżetu. Co się za tym kryje? 

Pani Skarbnik -  to są dwa dofinansowania.   

Radna Maria Brykczyńska – zapytała o zwiększone wynagrodzenia bezosobowe 7.000 tys. zostały 

zwiększone do kwoty 48.000 zł. 

Pani Skarbnik – są to środki zabezpieczone pod umowy, które dopiero będą zawierane. 

Radny Marian Kaźmierczak –  poprosił, aby uzgodnić  wersję w sprawie zakupu paczek dla dzieci. 

Ponadto w paragrafie 750 wzrost w paragrafie 4300 o kwotę 15.900.tys.zł. Na co te środki są 

przeznaczone? 
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Pani Skarbnik – zabezpieczam środki do końca roku na ciągłość zadań bieżących. Jest to zwrot, który 

otrzymaliśmy w kwocie 89 tys. zł. Jest to rozdział promocja gminy. Jest to zgodne z przepisami i z planem 

rozwoju gminy. Możemy przygotować zestawienie jakie są zawarte umowy i na co wydatkowano środki. 

Radna Wioletta Nawrocka – zapytała ponownie  o sprawę zapisu o zakup z funduszu sołeckiego paczek 

dla dzieci. Pani mecenas powiedziała, że to co zostało uchwalone na zebraniu sołeckim tak ma być 

wykonywane. Jeśli zebranie uchwali, że kupić „rowerek dla pana A” czy to też będzie prawidłowe? 

Radna zaapelowała do sołtysów ,aby zwracali uwagę co wpisują do wniosku, ponieważ ona jako sołtys by 

wpisała – zakup słodyczy dla dzieci na mikołajki, bo wtedy wszystkie dzieci otrzymają. 

Pani Mecenas – wtedy nie będzie prawidłowe. Jeśli sołectwo przesyła wniosek do urzędu i uznajemy, że 

jest nieprawidłowy wówczas go zwracamy. 

Radna Kamila Butrymowicz – zapytała, czy zabraknie do końca roku pieniędzy na administrację 

publiczną  na wypłatę wszystkich zobowiązań względem pracowników? 

Pani Skarbnik –tak. 

Dalej radna zapytała jaka kwota? 

Pani Skarbnik – ok.100 tys. zł. 

Głosowanie uchwały Nr XVI/ 95 /2019 w sprawie zmian do budżetu  wraz z autopoprawką. 

„za” 11 głosów, wstrzymujące 2 głosy, przeciw 1 głos. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XVI/ 96/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt był omówiony na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej 

omówiła autopoprawkę do uchwały oraz projekt uchwały  zmieniającej WPF. Zmianie uległ załącznik Nr 

1 i 2. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – czy jest możliwość, aby dokumenty radni otrzymywali 

wcześniej bez autopoprawek. Wysłałam dzisiaj maila do radnych z informacją i proszę, aby był załączony 

do protokołu dlatego, że mam sporo wątpliwości do WPF. Radna podała kilka przykładów. Radna nie 

zgadza się z odpowiedziami przesłanymi od pani skarbnik. Odpowiedzi mnie nie przekonują, że ten 

dokument jest zrobiony właściwie 

Pani Skarbnik – radni otrzymali projekt uchwały WPF i zmian w budżecie w terminie. Na wniosek 

komisji budżetowo-gospodarczej zostały wprowadzone zmiany i dlatego powstała autopoprawka. 

WPF rada uchwaliła od 2018 jest w takiej postaci i są wprowadzane tylko zmiany. RIO nie miała 

zastrzeżeń, co do konstrukcji naszej uchwały WPF. Jeśli będą uwagi RIO po wysłaniu uchwały to zostanie 

pani radna poinformowana, odpowiadałam merytorycznie. 

Radny Marian Kaźmierczak – do Pani Wójt - była obietnica, że w roku 2020 na budowę przedszkola w 

Jankowie Dolnym będą w WPF 2 mln. zł. a nie 1 mln. 

Było ustalone na sesji w sierpniu br., że radni otrzymują gotowe dokumenty na posiedzenia komisji i do 

sesji już nie ma zmian. 

Pani Skarbnik – zmiany zostały wprowadzone na wniosek komisji gospodarczej. 

Pani Wójt – w większości autopoprawki powstają podczas dyskusji na posiedzeniach komisji, radni 

wnioskują, aby zmieniać przygotowany materiał. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska w pierwszym projekcie uchwały WPF brakowało załącznika  

nr 2 pojawił się dopiero w autopoprawce. 

Pani Skarbnik – był załącznik, ale nie był umieszczony na stronie BIP. 

W pierwszej wersji w WPF załącznika nr1 w tabelach są  rozróżnienia na wiersze „a, b, c” czego nie ma w 

autopoprawce, co to jest za konstrukcja „a,b,c”? 
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Pani Skarbnik –  konstrukcja a ,b, c to są – co było przed zmianą, zmiana i po zmianie. Zgodnie z 

sugestiami opiekuna w RIO, aby wydruki były bardziej czytelne umieszczamy tylko te wartości, które są 

po zmianie. Jeśli radni sobie życzą inaczej to mogę zmienić konstrukcję załącznika. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – nie wszystkie zmiany są spowodowane wnioskami komisji. 

Zdarza się, że również są poprawki ze strony pani Wójt czy pani skarbnik. Radna zaapelowała o 

dokładniejsze sprawdzanie wypływających dokumentów.  

Radny Marian Kaźmierczak – umawialiśmy się, że materiały na komisjach będą kompletne, i po komisji 

nie będzie innej wersji na sesji. Można korzystać z autopoprawek, ale to powinna być wyjątkowa sytuacja. 

Pani Skarbnik – gdyby nie była wprowadzona autopoprawka, wówczas rada by nie przegłosowała 

uchwały o zmianach budżetowych. 

Radny Marian Kaźmierczak – nie otrzymał odpowiedzi w sprawie przesunięcia  kwoty 1mln.zł.z 2019r. 

na rok 2020. Powinny być 2 mln. zł. w roku 2020 brakuje 600 tys. zł. 

Pani Skarbnik – jesteśmy na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2020r. i przekażemy taką 

informację jak będzie gotowa. Ja to sprawdzę. 

Pani Skarbnik – ja wprowadziłam tylko ostatnie zmiany, radni głosują budżet od początku roku 2019 i 

sprawdzają poprawność. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – zaufaliśmy poprzedniemu skarbnikowi wskazanemu przez 

Panią Wójt. Coś poszło nie tak i mamy nowego skarbnika. Od jakiegoś czasu bardzo przygląda się 

dokumentom i zwraca uwagę na błędy w dokumentach. Trzeba wcześniejsze błędy niwelować. 

Dlatego proszę, aby moje pismo  skierowane do pani skarbnik było załącznikiem do protokołu. 

Jeśli chodzi o żłobek w Zdziechowie to nie wiem czy musi być umowa, czy wystarczy oficjalne pismo od 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego, już nie jest podstawą aby to wprowadzić. 

Pani Skarbnik – w sprawie żłobka to nie mamy wkładu własnego jest to projekt rzeczowy. Projekt jest 

finansowany ze środków zewnętrznych po podpisaniu umowy. Jeśli radna ma wątpliwości to każda 

uchwała budżetowa jest sprawdzana przez specjalistów w RIO. Jeśli coś będzie nie tak, to wskazują błędy 

które muszą być poprawione. 

Głosowanie uchwały nr XVI/ 96 /2019  w sprawie zmiany WPF wraz z autopoprawką. 

Za głosowało 9, wstrzymujące 2 głosy, przeciw 1 głos. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

– uchwała Nr XVI/ 97 /2019 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika 

do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023  

Przewodniczący Rady omówił zasady wyboru ławnika do Sądy Rejonowego w Gnieźnie. Ponadto 

odczytał opinię powołanego Zespołu do wyboru ławnika. 

Głosowanie uchwały : za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XVI/ 98/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na 

kadencję 2020-2023  

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej : 

- radna Wioletta Nawrocka 

- radny Marian Kaźmierczak 

- radny Łukasz Ciesielski 

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Głosowanie składu komisji Skrutacyjnej: 

Za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0. 
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Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany radny Marian Kaźmierczak, który przedstawił 

Regulamin głosowania nad wyborem ławnika. 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i  odbyło się głosowanie tajne. 

Komisja Skrutacyjna  udała się na liczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania. 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 min. przerwę. 

Po przerwie  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marian Kaźmierczak odczytał protokół głosowania Komisji. 

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie została wybrana Pani Beata Stachowiak.  

Przewodniczący Rady pogratulował Pani Beacie Stachowiak wyboru i życzył owocnej pracy.  

Głosowanie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie  

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

– uchwała Nr XVI/99/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci 

dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:„ Akcja – 

bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno, 

Dyrektor GCUW Pan Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 - uchwała Nr XVI/100/ 2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne  

Pani Wójt uzasadniła podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

– uchwała Nr XVI/101/2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne   

Pani Wójt uzasadniła podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

– uchwała Nr XVI/102 /2019 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z 

dnia 24 września 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

Kierownik Pan Andrzej Trzciński omówił projekt uchwały. Nastąpiła zmiana ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości. Termin podjęcia uchwały jest ważny z tego względu, że umowa z odbiorcom kończy 

się w grudniu 2019r. Konieczne jest podpisanie nowej umowy na odbiór wszystkich odpadów. Ogłoszenie 

przetargu wymaga zastosowania aktualnych przepisów. Zmiany w uchwale są niewielkie i dotyczą zmiany 

nazwy na bioodpady. Kolejną zmianą jest ustawowy wymóg - częstotliwość wywozu odpadów. 

W związku z wprowadzeniem możliwości zastosowania  ulg w stawkach, osoby mające kompostownik 

nie będą musiały posiadać pojemnika na odpady zielone. Ponadto PSZOK – zwiększenie zakresu 

odbieranych odpadów. Ponadto Pan Andrzej Trzciński omówił autopoprawkę. 

 

Radna Wioletta Nawrocka – czy osoby posiadające kompostownik powinny płacić mniej za odpady? 

Kierownik Andrzej Trzciński – te osoby będą mogły płacić mniej za odpady, ale po podjęciu nowej 

uchwały w sprawie stawek. Jest rok czasu na podjęcie takiej uchwały od wejścia w życie ustawy. 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik.. 

– uchwała Nr XVI/103/2019 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z 

dnia 16 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

– uchwała Nr XVI/104 /2019 w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały. Jest propozycja procentowego naliczania diet od kwoty 

bazowej jest zwiększenie kwoty za nieobecność na sesji i posiedzeniu komisji.  W związku ze zmianą 

Statutu będzie pięć komisji, radni będą mogli być członkami jednej lub dwóch komisji. W biurze Rady 

była lista do wpisania się do poszczególnych komisji. Wszyscy radni zgłosili się do pracy w dwóch 

komisjach. Przewodniczący Rady omówił autopoprawkę. 

 

Głosowanie uchwał wraz z autopoprawką: za 11,wstrzymujące 3,przeciw 0   

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 15. 

– uchwała Nr XVI/105/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 

5 grudnia 2018r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej 

Przewodniczącego 

Przewodniczący Rady  - w związku z nowym Statutem będziemy zwiększali liczebność członków komisji 

do pięciu. W terminie przed sesją w biurze Rady była lista do wpisania się chęć wyraziła radna Agnieszka 

Rzempała - Chmielewska i radny Łukasz Ciesielski, którzy podtrzymali swoją decyzję. Innych kandydatur 

nie było. 

Głosowanie zwiększenia komisji do 5 osób o dwie osoby: za było 14 głosów, przecie 0, wstrzymujące 0 

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała  Nr XVI/106/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 

5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno 

oraz wyboru jej Przewodniczącego 

Przewodniczący Rady – zgodnie z nowym Statutem zwiększamy liczebność do pięciu członków, na liście 

wyłożonej w biurze Rady wpisali się : radna Agata Górna, radny Marian Kaźmierczak.  

Głosowanie zwiększenia komisji do 5 osób o dwie osoby: za było 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujący  

1 glos.  

Głosowanie uchwały: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 - uchwała Nr XVI/ 107/2019 w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i  przedmiotu 

działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno 

Przewodniczący Rady – dotyczy wybór nowych trzech komisji powołanych w nowym Statucie.   

Kandydaci do Komisji Finansów  i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w liczbie 6 członków. 

Na listę wpisali się następujący radni: Patryk Dobrzyński, Maria Brykczyńska, Kamila Butrymowicz, 

Ryszard Majewski, Iwona  Pajkert, Łukasz Ciesielski. Wszyscy kandydaci potwierdzili chęć pracy w 

komisji.  

Głosowanie składu osobowego Komisji: za 14,przeciw 0,wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Na przewodniczącego Komisji radna Kamila Butrymowicz zgłosiła radnego Patryka Dobrzyńskiego 

,który przyjął kandydaturę. Innych kandydatów nie było. 

 

Głosowanie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 

Za 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujący 1 głos. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 
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Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej – na listę wpisali się następujący kandydaci: Marian 

Kaźmierczak,  Iwona  Pajkert, Wioletta Nawrocka, Iwona Modrzejewska, Jakub Fryza. Kandydaci 

podtrzymali chęć pracy w komisji. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Głosowanie składu komisji: za głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Radna Maria Brykczyńska zgłosiła kandydaturę na  Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Pomocy Społecznej radnego Mariana Kaźmierczaka, który wyraził zgodę. 

Glosowanie na Przewodniczącego Komisji : za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zapisało się 7 osób: Maria Brykczyńska, Kamila Butrymowicz, 

Wioletta Nawrocka, Patryk Dobrzyński, Ryszard Majewski, Bolesław Dziel, Zygmunt Lewandowaki. 

Kandydaci podtrzymali chęć pracy w komisji. 

Głosowanie składu komisji: za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zaproponowała na Przewodniczącą komisji radną Marię 

Brykczyńską, która wyraziła zgodę. 

Radny Zygmunt Lewandowski zgłosił kandydaturę Bolesława Dziela, który wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady zapytał radcę prawnego o sposób głosowania w przypadku dwóch kandydatów? 

Radca prawmy Pani Justyna Gałęcka poinformowała, że rada głosuje wg. kolejności zgłoszeń, wygrywa 

ten kandydat, który otrzymał większą ilość głosów. 

 I - Głosowanie nad kandydaturę radnej Marii Brykczyńskiej na Przewodniczącą komisji:  

Za 9 głosów, przeciw 3, wstrzymujące 2 głosy. 

II - Głosowanie w sprawie wyboru na Przewodniczącego Komisji radnego Bolesława Dziela: 

Za 6, przeciw 5,wstrzymujące 3 głosy. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Radca prawny – osoby, które głosowały za radną Marią Brykczyńską  teraz powinny głosować przeciw. 

Wygrywa ten kandydat, który otrzyma większą ilość głosów „za”.  

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

W wyniku głosowania Przewodniczącą Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego została radna Maria Brykczyńska. 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowej Przewodniczącej. 

Radny Patryk Dobrzyński zapytał panią radcę prawną o plany  pracy komisji? 

Radca prawny – dotychczasowe plany pracy komisji nie zostaną w całości zrealizowane, w związku ze 

zmianą nazw komisji. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – plany pracy komisji są potrzebne, ale sytuacja się zmieniła. 

Głosowanie całej uchwały: za 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik.. 

   - uchwała Nr XVI/108/2019 zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 

2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania  

nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.   
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Marian Kaźmierczak omówił 

projekt uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 12 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 1.  

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska wyszła z sali i nie brała udziału w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

  

   Ad.10 

 Przewodniczący Rady poinformował Radę o piśmie Urzędu Skarbowego z dnia 14 10.2019r. w sprawie    

 oświadczeń majątkowych. Poprosił, aby radni udali się do biura rady w celu uzupełnienia oświadczeń.   

 Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2019r. 

 w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Panią Wójt Gminy oraz Przewodniczącego Rady    

Gminy.   

   Następnie Przewodniczący Rady odczytał informację z dnia 25.10.2019r. Pani Wójt dotyczącą analizy        

oświadczeń majątkowych złożonych w 2019roku przez osoby zobowiązane do ich złożenia. 

Ad.11 

Wiceprzewodnicząca Rady Kamila Butrymowicz  przedstawiła szczegółową informację o interpelacjach 

radnych i odpowiedziach. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska sprostowała, że jej interpelacja w sprawie budowy drogi we 

wsi  

Mnichowo-Braciszewo była wspólną z radną Iwoną Pajkert. Ponadto radna poprosiła, aby interpelacje z 

roku 2018 były również na BIP. 

Ad.12 

Radna Maria Brykczyńska – zapytała o następujące sprawy:  

 - miała być wizualizacja strażnicy OSP w Strzyżewie Smykowym. 

 - kiedy będzie wprowadzona uchwała o inicjatywie lokalnej? 

- niewystarczająca odpowiedź dotycząca dróg (Jankowo Dolne- Wierzbiczany, os. Księżycowe w 

Wierzbiczanach) 

- nabór na stanowisko w urzędzie gminy  

- zatrudnienia animatora kultury, perspektywy działalności. 

Pani Wójt – działania kulturalne prowadzone są na bieżąco, prowadzi to osoba zajmująca się  promocją i 

reklamą i kreowaniem wizerunku gminy. Ta osoba pełni również funkcję animatora kultury, ale czy radna 

myśli o tym, że ta osoba będzie kreować kulturę tylko w świetlicach wiejskich? 

Radna Maria Brykczyńska – nie tylko w świetlicach wiejskich, między innymi, skoro koszty utrzymania 

świetlic są duże, to chcielibyśmy, aby coś się tam działo. Czy będą to działania cykliczne, jak to będzie 

wyglądało w roku 2020? Chodzi o działania dla dzieci i młodzieży, czy dla dorosłych w świetlicach 

wiejskich. Jeżeli wydajemy pieniądze na animatora kultury, to aby on również przyczynił się do 

ożywienia świetlic. 

Pani Wójt – w dniu 11 listopada br. będzie wydarzenie kulturalne w świetlicy w Mnichowie  odbędzie się 

działanie z okazji odzyskania niepodległości. To jest proces, który się toczy. Poszczególne sołectwa 

działania i imprezy integracyjne prowadzą. Przyszły rok będzie bogatszy w imprezy. 

Z-ca Wójta – sprawa drogi Wierzbiczany- Jankowo Dolne będą łatane dziury. Aby zrobić kompleksowo tą 

drogę potrzeba kilkaset tysięcy złotych. W maju br. były podsypane pobocza, jest tam duża przejezdność 

samochodów ciężarowych, które niszczą tą drogę. Nie było porozumienia gminy 3 lata temu kiedy 

rozpoczynała się budowa kanalizacji przy ul. Roosevelta teraz  nie można wyciągać konsekwencji od 

firmy, która to wykonywała. 



 14 

Radna Maria Brykczyńska – było zapewnienie wykonawcy kanalizacji na ulicy Roosevelta, że po 

zakończeniu ta droga będzie naprawiona. 

Pani Wójt – do końca roku uchwały o które pytała radna M. Brykczyńska będą wprowadzone. Nie będzie 

dodatkowej osoby zatrudnionej w urzędzie. 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – nieprawdą jest, że na terenie wsi Wierzbiczany były 

robione pobocza. Ze wsi Wierzbiczany zrobiono obwodnicę, gdzie był ruch z miasta na drogę, która się 

nie nadawała do  tego, drugi raz kiedy doszło do karambolu i auta ciężarowe jeździły przez most który ma 

do 15 ton nośności. Od kilku miesięcy są dziury od Lubochni do  Arkuszewa. Nowa droga od Szczytnik 

Duchownych do Wierzbiczan – pobocza są źle zrobione, jest za wąska. W ramach gwarancji droga 

powinna być naprawiona przez wykonawcę. Jeśli nie ma pieniędzy to proszę drogę od Szczytnik 

Duchownych do Jankowa Dolnego zamknąć niech będzie tylko dla mieszkańców. Dzwonili mieszkańcy z 

os. Żurawia, którzy pisali petycję w sprawie oświetlenia, jest wykonany projekt. Mieszkanka 

informowała, że droga polna z Wierzbiczan do Lulkowa stała się wysypiskiem, zgłaszali tą sprawę. Droga 

z Jankowa Dolnego do Wierzbiczan jest drogą gminną, a nie powiatową, wystarczy zrobić pobocza i 

zablokować, aby nie jeździły ciężarówki 30 tonowe, gdzie jest ograniczenie do 10 to władze gminy mają 

kompetencje do tego, aby to zablokować. 

 Z-ca Wójta – uzgodnienia remontowe, które były realizowane w tym roku na ul. Roosevelta były trzy lata 

temu. Jeżeli wtedy władza nie zagwarantowała, to my nic nie mogliśmy zrobić. Naprawa poboczy – koszt 

to 150 tys. zł. faktura z listopada 2017r.,a  już na początku 2018r. było to zniszczone. Chodzi o duże 

natężenie ruchu możemy cały czas naprawiać i będzie taka sama sytuacja. Są wykonywane remonty 

cząstkowe, firma, która wygrała przetarg nie ma takich mocy przerobowych. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska –nawiązując do odpowiedzi na  interpelację - urząd złożył dwa 

wnioski w sierpniu br. na przyszły rok na dofinansowanie  z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi we 

wsi Lubochnia i Wierzbiczany wartość to ok.1.5 mln. zł. W odpowiedzi brak jest informacji o roku 2019,  

czy urząd złożył taki wniosek do końca marca br. 

Z-ca Wójta – nie był składany taki wniosek. Chcieliśmy uwzględnić więcej dróg we wniosku, ale tylko 

dwie drogi spełniały wymogi, tj. prawidłowa dokumentacja, możemy się odnieść pisemnie. 

 Dalej radna zapytała – medialna informacja się pojawiła w sprawie złego stanu drogi Braciszewo – 

Obora, czy coś w tym temacie było zrobione? 

Z-ca Wójta – ta droga będzie w najbliższym czasie zrobiona. 

Następnie radna zapytała jaki był koszt nakładki 63 mb. drogi w Braciszewie, a ile dołożyła gmina, 

ponieważ  mieszkańcy systematycznie przeznaczają środki z funduszu sołeckiego  na takie inwestycje. 

Z-ca Wójta – koszt to 9 tys. zł, gmina dołożyła 3 tys. zł. ale sprawdzę to. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – podziękowała za gotowość spotkania w listopadzie br.z 

mieszkańcami osiedla  Porzeczkowego. Radna zawnioskowała o równiarkę, aby usprawnić przejazd. 

Z-ca Wójta – byliśmy na wizji lokalnej. Developer buduje, jest ciężki sprzęt, który niszczy tą drogę. Była 

umowa dżentelmeńska między Panią Wójt, a developerem, że mieszkańcy nie będą rościli pretensji, co do 

stanu dróg przed przeniesieniem własności drogi na rzecz gminy. Niestety developer nie wywiązuje się z 

tej umowy. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – jest nowy statut wg. którego powinny być wykonane 

następujące sprawy: w § 8 – nowy statut sołectw, § 19 – inicjatywa obywatelska uchwałodawcza brak 

takiej uchwały, w załączniku nr 4 do statutu figuruje jeszcze szkoła w Modliszewku, a obecnie jest to filia 

szkoły w Zdziechowie. Radna wnioskowało o to, aby do końca roku to wykonać. 

 Radna Wioletta Nawrocka – kiedy zostanie ogłoszony przetarg na drogę Winiary wieś proszę wpisać to 

do protokołu. Równanie dróg w Goślinowie i Winiary wieś to są wyrzucone pieniądze. Ulica Pomina -  

mieszkańcy na własny koszt wyrównali tą drogę, ale przy budowie drogi ul. Zakrzewskiego pracownicy 

zostawiali tam maszyny, część drogi zniszczono. Równiarka tylko wygładziła. 

Z-ca Wójta – ul. Pomina ma być zrobiona do dnia 30.10.2019r. Poprzednia władza zaniedbała to i 

pozwoliła na parkowanie tam sprzętu. Nie sprawdzono, czy ta droga w wyniku użytkowania ciężkiego 
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sprzętu została naprawiona do poprzedniego stanu. Pracownik zajmujący się przetargami ma nadmiar 

pracy, jeżeli zrealizuje te zadania, które wykonuje obecnie to przetarg będzie ogłoszony. Zobowiążę 

pracownika Pana Kaźmierskiego, aby przetarg był ogłoszony w I połowie listopada br. 

Radna Kamila Butrymowicz – droga do wsi Świątniki – pracownicy firmy nic nie robili. 

Strażnica w Strzyżewie Smykowym, otrzymaliśmy wycenę jaki projekt będziemy zamawiać radna prosi, 

aby to rozwiązać. 

Pani Wójt – ta koncepcja ma charakter roboczy, kosztorysy mają wymiar bardzo szacunkowy, gmina jest 

inwestorem i będzie wydatkować duże pieniądze na nową inwestycję. Jest dokumentacja projektowa na 

budowę strażnicy i należałoby zająć stanowisko czy będzie to inwestycja zaniechana, czy będziemy ją w 

późniejszym czasie realizować. Nie jesteśmy spóźnieni, ponieważ strażacy na sesji nadzwyczajnej w 

sierpniu oczekiwali, że ta inwestycja będzie rozpoczęta w roku 2020. Jesteśmy nadal na etapie planowania 

inwestycji. 

Z-ca Wójta – pierwotnie ta inwestycja była zaplanowana na 3 lata, zakończenie  było planowane w 2021 

roku. 

Pani Wójt – jesteśmy na etapie planowania budżetu na 2020r. w planie jest budowa przedszkola, dróg, 

obecnie radni otrzymali inwestycję do realizacji, która ma kosztować 1 mln. zł. Odbyło się spotkanie z 

grupą radnych i jako Wójt wyraziłam jednoznaczne stanowisko, że należy budować taki obiekt, który z 

jednej strony zaspokoi potrzeby strażaków, a z drugiej strony musimy wybudować obiekt na który nas 

stać. 

Radna Kamila Butrymowicz – radni wyraźnie wskazali, co należy zrobić, skąd wziąć pieniądze. 

Prosiliśmy o sprawdzenie, czy grunty w Strzyżewie Smykowym można sprzedać z istniejącą umową 

dzierżawy. Pani Wójt chce doprowadzić do sytuacji, aby zmusić nas do tego, abyśmy zgodzili się na  

wybudowania garażu na jeden samochód. Pani Wójt wprowadza w  błąd mówiąc, że  zadłużenie gminy to 

28 mln. zł. Opinia RIO wskazuje, że zadłużenie gminy wynosi na dzień 30.06.br. to 24 mln. zł. Na 

spotkaniu roboczym  powiedzieliśmy wyraźnie, że  chcemy zabezpieczyć w budżecie na 2020r.1 mln. zł. 

brutto. Pani Wójt tego nie skomentowała i zrozumieliśmy, że się Pani Wójt zgodziła. Szacunki są w tej 

kwocie, może będą oszczędności po przetargu, ale i tak nie będzie to 1 mln. zł.  

Pani Wójt – zobowiązania gminy wynoszą 28 mln. zł. sprzedaży mienia nie dokonuje się w ciągu 

miesiąca. 

Radna Maria Brykczyńska – po co  były spotkania, wizualizacja, wstępne kosztorysy, skoro opinia Pani 

Wójt jest taka a nie inna. Rozbudziliśmy nadzieje, rada decyduje, jeżeli podejmowaliśmy takie kroki, 

władze gminy na to się zgodziły, były na tych spotkaniach. Mówiliśmy, że nie chcemy budować strażnicy 

za większą kwotę niż.1 mln. zł. Z wstępnego kosztorysu wynika, że tak jest. 

 Pani Wójt – nie byłam inicjatorem spotkań w sprawie budowy strażnicy w Strzyżewie Smykowym, 

uczestniczyłam w tych spotkaniach będąc powiadomiona, że takie spotkanie się odbędzie. Nie zabiegałam 

o to, aby rada wypracowała inny model. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – trochę niepoważnie to wygląda. Wszystko jest ważne, drogi 

również są ważne. Radna w ostatnich interpelacjach wskazywała o możliwościach źródeł dofinansowania. 

dróg. Widać jasno, że Rada wskazywała jasno i zwraca uwagę Pani Wójt maksymalne pozyskiwanie 

środków tam gdzie jest to możliwe. 

Pani Wójt – mimo, że radna wskazuje źródło finansowania dróg to zanim to pani uczyniła my już 

złożyliśmy wnioski. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska -  w sprawie budowy strażnicy to nie stać nas na budowę byle 

jak. Na spotkaniu roboczym gdzie obecny był komendant OSP, który przychylał się do koncepcji pani  

projektant. Było podjęte pewne zobowiązanie, czekaliśmy za wyceną, zbliża się termin projektu budżetu 

na 2020r.W dalszym ciągu mamy szacunkowe kwoty przedstawione przez projektanta panią Hofman. 

Czy Pani Wójt zaproponuje co dalej?  Rada jasno wyraziła się kilka razy. Rada mówi jedno, a Wójt robi 

drugie. Chcemy mieć realne koszty, aby zdecydować. 



 16 

Pani Wójt – czuję się w obowiązku, aby zwrócić uwagę, że dzisiaj podejmując decyzję w oparciu o 

dokumenty które nie mają ostatecznego kształtu. W dokumentach które dzisiaj rada otrzymała nie ma 

realnych kosztów budowy remizy. 

Z-ca Wójta – budowa strażnicy miała zakończyć się w 2021 roku, w WPF wartość inwestycji była 

wpisana na kwotę 580 tys. zł. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wizualizacji strażnicy. 

Radna Wioletta Nawrocka zaproponowała spotkanie całej rady w sprawie strażnicy w Strzyżewie 

Smykowym ponieważ sprawa ciągnie się od marca br. 

Pan Tomasz Ossowski – nie poznamy kosztów dopóki nie zrobimy projektu, jeżeli są wstępne koszty i 

wizualizacja to jesteśmy w stanie określić, czy pani projektant to wykona. Pieniądze są ponieważ zostało 

40 tys. zł. z poprzedniego projektu. Na sierpniowej sesji 14 radnych zagłosowało za rozbudową istniejącej 

remizy. Obecnie wracamy do punktu wyjścia. 

Radni zapoznali się z wizualizacją na ekranie telewizyjnym. 

Radny Patryk Dobrzyński – na spotkaniu roboczym były głosy za i przeciw którą koncepcję wybieramy.  

Pani projektant miała przygotować koncepcję garażu trzy stanowiskowego lub dwu stanowiskowego w 

metodzie mokrej czyli tradycyjnej. Następnie miała być podjęta decyzja jaka jest różnica między tymi 

koncepcjami. Z informacji którą otrzymali radni mailowo wynika, że dużej różnicy w kosztach nie ma. 

Różnica pojawia się w kwestii mówienia o kosztach inwestycji. Garaż wybudowany metodą „Zaprojektuj, 

wybuduj” o którym była mowa, to koszt 250 tys. zł. nie wiadomo, czy z instalacjami  w stanie 

deweloperskim. Kwota 1 mln. zł. zawiera już wszystkie instalacje i całe wyposażenie. Nie ma 

wyszczególnionych kosztów  co do budynku modułowego. Kosztorys roboczy dla 3 stanowisk brutto 

wynosi 1.mln.100 tys  natomiast  dla 2 stanowisk niecały 1 milion. Radny rozmawiał z wykonawcami, ale 

będą oszczędności po przetargu. Bezpieczeństwa nie można porównywać np. do budowy dróg ponieważ 

jest to bezpieczeństwo. Młodzież jest zainteresowana wstępowaniem do OSP. Rozmowy toczą się od  

początku roku, w sierpniu br. była jakaś nadzieja, a dzisiaj wracamy do punktu wyjścia nie wiemy co 

dalej. Jako mieszkanie wioski nie wyobrażam sobie, aby nie było OSP w Strzyżewie Smykowym, które 

zabezpiecza wschodnią część gminy Gniezna. Niedługo będzie nowy wóz strażacki. Remiza  funkcjonuje 

od wielu lat, grunt pozyskano od mieszkańca wsi. Jestem za tym, aby budować remizę metodą tradycyjną. 

Metoda modułowa jest korzystana ekonomicznie dla firm. 

Radna Kamila Butrymowicz- jakie jest zdanie radnego Bolesława Dziela ponieważ jest to jego okręg. 

Radny Bolesław Dziel – jestem za budową remizy metodą mokrą, czas podjąć decyzję.  

Radny Patryk Dobrzyński – zwołanie sesji nadzwyczajnej w sierpniu br. było spowodowane  chęcią 

zwrócenia uwagi na narastający problem, czyli braku miejsca dla nowego samochodu. Idąc na kompromis 

odeszliśmy od budowy dużego kompleksu, który wyceniono na 1 mln.600 tys. zł. Budujemy garaż 3 

stanowiskowy i adaptujemy starą remizę na polepszenie warunków socjalnych strażaków. Chcieliśmy 

uzyskać jakiś kompromis, prosimy o to, aby to zostało zrealizowane. 

Pan Tomasz Ossowski – wszyscy radni podjęli decyzję, Pani Wójt jest organem wykonawczym, czy 

zapadnie w końcu decyzja. 

Przewodniczący Rady – decyzja zapadła, Pani Wójt powiedziała, że pieniądze w projekcie budżetu na 

2020 .r na budowę strażnicy się pojawią. 

Pani Wójt jeżeli rada podejmie decyzję, że priorytetem w roku 2020 będzie budowa strażnicy to będę to 

realizować. Rada uchwala budżet. Dzisiejsze dokumenty mają formę roboczą, ale jeżeli rada jest gotowa 

podjąć decyzję to jest to kwestia uznania. Zawsze mówiłam, że te garaże chcę zbudować dla strażaków.        

Ad.13  

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVI sesji. 

  

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 – 17.40 
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Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


