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Protokół Nr XVII /2019 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno w dniu 14 listopada 2019r. 

 

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

 

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

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panią Wójt Marię Suplicką, Zastępcę Wójta Pana Macieja 

Mądrego, Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, pracowników urzędu Gminy Gniezno, 

mieszkańców Gminy Gniezno oraz przedstawicielkę lokalnych mediów.  

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad był umieszczony na stronie internetowej 

urzędu stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosków do porządku obrad nie było. 

Przewodniczący Rady poinformował, że obrady sesji są transmitowane w internecie. 

Nieobecni na posiedzeniu radni :Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska i Pan Bolesław Dziel. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik stanowi Nr 2 do protokołu.       

  

 Otwarcie obrad XVII sesji  Rady Gminy Gniezno.  

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

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

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

między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, 

b) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia  podatku rolnego na obszarze 

Gminy Gniezno na 2020 rok, 

c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,  

d)  wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości 

e) utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” 

f) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +”   

g) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej, 

h)  przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności 

pożytku publicznego 

7. Przedstawienie kierunków lokalnej polityki mieszkaniowej w zakresie gospodarowania      

     gminnym zasobem mieszkaniowym.  

8.  Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

9.  Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie  obrad XVII sesji  Rady Gminy.  

 

Ad.3  

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad.4 
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Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności pracy między sesjami  

Sprawy były realizowane na bieżąco. Priorytetem były prace nad przygotowaniem projektu budżetu na 

2020rok.W dniu jutrzejszym zgodnie z terminem ustawowym projekt budżetu zostanie przedstawiony 

do zaopiniowania do RIO oraz do Rady Gminy. W dniu 4.11.br. dostarczona została Strategio Rozwoju 

Oświaty. Dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do procedowania na najbliższym posiedzeniu 

Rady. Gmina Gniezno pozyskała grant  w wysokości 84 tys. zł. w ramach projektu Akademia 

Kompetencji Cyfrowych. W ramach tego projektu nie będą zaangażowane żadne środki z budżetu 

gminy. Projekt jest skierowany do osób powyżej 25 roku będziemy chcieli także zaangażować osoby 

powyżej 60 roku życia. W ramach tego projektu odbędą się szkolenia modułowe. Odbiorcami projektu 

będzie 150 osób mieszkańców gminy Gniezno. Na potrzeby szkoleń zostanie zakupionych 10 

komputerów przenośnych. Gmina Gniezno uzyskała dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł. w  ramach  

rządowego programu Senior +. Klub w dniu 1 stycznia 2020r. rozpoczyna działalność w świetlicy we 

wsi Piekary. Działalność Klubu jest przewidziana przez okres co najmniej 3 lat.  

W grudniu br. zostanie złożony kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach edycji Klubu Senior+. 

Oczekujemy także na uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014, w ubiegłym miesiącu 

złożyliśmy wniosek. Jeśli się uda otrzymać dofinansowanie to podobny Klub Seniora powstanie w 

świetlicy we wsi Wierzbiczany. Opiekę nad Klubami będzie sprawować GOPS. Uczestnikami Klubu 

będą mogły być osoby, które ukończyły 60 lat, są nie aktywne zawodowo i mieszkają na terenie gminy. 

Uczestnictwo w Klubie będzie bezpłatne. Jest to pierwsze działanie w naszej gminie i serdecznie 

zapraszam do udziału w Klubie. W przyszłym roku w I połowie zamierzam przedstawić radzie Program 

Polityki Senioralnej w formie projektu  uchwały. 

Trwają postępowania przetargowe:  

- ogłoszono przetarg na przebudowę drogi Winiary Wieś, 

- ogłoszone są przetargi na kolejne sieci wodociągowe 

-przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów na transport publiczny, gospodarkę odpadami 

komunalnymi oraz na zimowe utrzymanie dróg.   

Następnie Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji. 

 

Radny Łukasz Ciesielski – pytanie do Pani Wójt- nawiązując do poprzedniej sesji, gdzie radna Kamila 

Butrymowicz poruszyła sprawę braku środków na wynagrodzenia dla pracowników urzędu. Pani 

Skarbnik na komisji rewizyjnej powiedziała, że jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że nie były 

zaplanowane w budżecie na 2019r.odprawy pracowników. Radny zauważył, że w zarządzeniu nr 

46/2018r.w sprawie projektu budżetu na 2019r. w wydatkach bieżących w paragrafie 4010 były 

zaplanowane m.in.3 odprawy emerytalne. Rada została wprowadzona w błąd. Pieniądze były 

zaplanowane w budżecie na 2019r. Radny nawiązał do odpowiedzi na interpelację radnej Marii 

Brykczyńskiej w sprawie ilości pracowników 31.10.2018 jest 30 pracowników, na dzień 30 .11.2018r. 

jest 32 pracowników. Radny zapytał, czy dwóch pracowników zatrudniła Pani Wójt, czy poprzedni 

Wójt? 

Pani Wójt – urząd Wójta objęłam w dniu 23 listopada 2018r. stan zatrudnienia na ten dzień to 32 

pracowników. Plan budżetu przygotowany przez poprzednika przewidywał 28 etatów, przychodząc do 

pracy do urzędu  było już 32 pracowników. Na dzień 30 listopada 2018r. zwiększenie  zatrudnienia o 4 

etaty było decyzjami mojego poprzednika. 

Radny Łukasz Ciesielski – w zarządzeniu nr 48/2018 z 15.11.2018r.w sprawie projektu budżetu na 

2019r.jest mowa o 30 pracownikach. 

Pani Wójt – w dniu 15 listopada2018r.jeszcze nie pracowałam, a dokumenty które przedstawia radny 

musiała bym poddać analizie, aby odnieść się szczegółowo. 

Radna Wioletta Nawrocka – to nowa rada przyjęła budżet na 2019r. 

Pani Wójt – autorem tego budżetu ja nie jestem. Rada przyjęła budżet przygotowany przez mojego 

poprzednika. 

Dalej radna przytoczyła kilka cytatów z protokołu z sesji rady z dnia 30 stycznia 2019r. dotyczących 

zatrudnienia pracowników. Radna zapytała skąd Pani Wójt weźmie 100 tys. zł na wynagrodzenia 

pracowników? 

Pani Wójt – za organizację pracy w urzędzie odpowiada wójt, dobór kadry również należy do 

właściwości wójta. Już wtedy przekonywałam radę, że stanowisko zastępcy wójta w tak dużej gminie 

jest niezbędne dla ciągłości wykonywania zadań. Dodatkowo zatrudniliśmy jeszcze inne osoby, które 
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również mają bardzo istotne obowiązki do realizacji. W urzędzie zastałam chaotyczną organizację 

pracy, przykładem może być stanowisko w sekretariacie. Brak środków na wynagrodzenia pojawił się z 

uwagi na dynamiczną sytuację kadrową, która miała miejsce w tym roku. Dla wójta, jako kierownika 

najbardziej istotne było zagwarantowanie realizacji i płynności zadań. Ja to zrobiłam. Pani Wójt zadała 

pytanie radnym, którzy są kolejną kadencję, czy w poprzednich latach była sytuacja zwiększania 

wynagrodzeń ze względu na lukę finansową?  

  

Radny Łukasz Ciesielski – jestem radnym 4 kadencję. Decyzje o zatrudnianiu należą do wójta. Jeżeli w 

poprzednich kadencjach byli zatrudniani pracownicy, to rada o tym wiedziała wcześniej. Nie byliśmy 

zaskakiwani, że trzeba nagle znaleźć środki, było wiadomo wcześniej. Rada przychylała się i były 

zmiany do budżetu.  

Pani Wójt – wtedy rada wiedziała i głosowała, a teraz jest nowa rada i inny wójt. Przed końcem kadencji 

rada zwiększyła wynagrodzenia o kwotę 300 tys. zł. 

Radny Marian Kaźmierczak – w kwestii formalnej proponuję zakończyć tą dyskusję. W sprawie 

wynagrodzeń to miała miejsce regulacja w związku ze zmianą przepisów. Pamiętam, że poprzedniemu 

wójtowi obniżyliśmy wynagrodzenie. 

Pani Wójt – budżet w ciągu roku jest modyfikowany i zmieniany. 

Radna Kamila Butrymowicz – w kompetencji wójta jest zatrudnianie pracowników, wójt nie 

informowała rady, nie było dyskusji, czy stanowisko jest potrzebne. Gdy chodzi o pieniądze na 

wynagrodzenia to wtedy rada jest potrzebna. Jak się okaże, że rada nie przekieruje np. z inwestycji 

pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników  to rada będzie zła. 

Pani Wójt – nigdy nie było takiej propozycji, aby środki z inwestycji przekierować na wynagrodzenia. 

 

Ad.5  

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach rady gminy między sesjami. 

Ostatnia sesja odbyła się w dniu 28 października 2019r. 

 

W dniu 4 listopada br. odbyło się spotkanie Rady z władzami gminy w sprawie inwestycji zaplanowanych 

na 2020 rok. 

Ponadto w czasie między sesjami odbyły się następujące posiedzenia komisji: 

 1.Komisja Rewizyjna - obradowała w dniu 8 listopada br. w nowym składzie osobowym. Zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy powołano do komisji dwóch nowych członków: radną Agnieszkę Rzempałę-

Chmielewską i radnego Łukasza Ciesielskiego. Nowych członków komisji zapoznano z zasadami pracy 

komisji. 

 

W dalszej części posiedzenia komisja omawiała następujące tematy:  

- powołano jeden zespół kontrolny w składzie 4 osobowym, który jednogłośnie przegłosowano,  

- omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję, 

- ustalono wzór protokołu kontrolnego 

Projekty uchwał uzasadniali: Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych pan Andrzej Trzciński, 

Kierownik GOPS-u pan Mariusz Jopa, 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: z-ca wójta pan Maciej Mądry i skarbnik pani Lidia Lebizon,  

 

2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej obradowała w dniu 13 listopada br. na 

posiedzeniu komisja omówiła projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Projekty uzasadniali: pani Sekretarz 

Hanna Wrzaskowska, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych pan Andrzej Trzciński. W 

posiedzeniu uczestniczyła Pani Wójt Maria Suplicka i z-ca Wójta Pan Maciej Mądry. 

Na posiedzeniu komisja wybrała ze swojego grona z-cę przewodniczącego komisji, którą została radna 

Wioletta Nawrocka. 

 

3. W dniu dzisiejszym przed sesją o godz.12.00 odbyło się  posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, gdzie omówiono projekty uchwał na sesję. 
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W dniu 8 listopada br. wpłynęło pismo mieszkańca gminy w sprawie budowy  ogranicznika  na drodze 

gminnej we wsi Wełnica.  

Radna Agata Górna zapytała Panią Wójt czy będą konsultacje w sprawie budowy ogranicznika, ponieważ 

jeśli będzie to wykonane to część mieszkańców będzie zadowolona, a część nie. Radna sugerowała, aby 

swoją opinię wyrazili mieszkańcy, którzy najczęściej poruszają się tą drogą.   

Z-ca Wójta – najlepsze rozwiązanie to zrobić zebranie wiejskie oraz zapytać policji, czy jest taka 

możliwość. 

 

Ad.6  

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  Patryk Dobrzyński złożył 

wniosek formalny o  15 minut przerwy w obradach. 

Głosowanie wniosku: za 8 głosów, przeciw 3,wstrzymujące 2 głosy. 

  

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

- uchwała Nr XVII/109/ 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2020 rok, 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Pan Andrzej Trzciński uzasadnił uchwałę. Jest 

propozycja rewaloryzacji stawek podatkowych o ok.10 %. Stawki znacznie są mniejsze niż w 

Rozporządzeniu Ministra Finansów. 

Radny Patryk Dobrzyński – o ile zwiększy się kwota wpływu podatków do budżetu jeśli rada uchwali 

nowe stawki? 

Kierownik Andrzej Trzciński – po analizie pani skarbnik wzrost będzie o ok.500 tys. zł. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię wszystkich przewodniczący komisji. 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Patryk Dobrzyński-  opinia komisji o 

podwyżce podatków jest negatywna. 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Maria 

Brykczyńska – komisja obradowała dwa razy i również nie wypracowała wspólnego stanowiska w 

sprawie podwyższenia podatków. 

Marian Kaźmierczak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej- 

stanowisko komisji  jednogłośne, pozytywne przy jednym głosie  wstrzymującym do wszystkich uchwał. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agata Górna – komisja nie ma wypracowanej opinii, każdy radny 

będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem. 

 

Głosowanie uchwały: za 6 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymujące 2 głosy. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta. 

  

- uchwała Nr XVII/110/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb 

obliczenia  podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok, 

Kierownik Referatu Andrzej Trzciński omówił projekt uchwały. Średnia cena skupu żyta określona przez 

Główny Urząd Statystyczny wynosi 58 zł. Propozycja jest, aby stawkę podatku w stosunku do poprzedniej 

ustalonej na terenie gminy podnieść do kwoty 44 zł. tj. wzrost o 10% 

Pan Trzciński poinformował wszystkich  dla porównania jakie są stawki w gminach sąsiednich. 

Radna Łukasz Ciesielski – złożył wniosek formalny w imieniu kilku radnych w sprawie stawki podatku 

rolnego na kwotę 40 zł.za q. Sytuacja niektórych rolników jest bardzo zła ze względu na suszę. 

Pan A. Trzciński poinformował, że  projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Izby Rolniczej. 

Przewodniczący Rady – jestem zaskoczony wnioskiem radnego Ciesielskiego, dlaczego radny nie 

wnioskował w poprzedniej uchwale o obniżenie stawki podatku. Zaczyna się dzielenie mieszkańców. 

Radna Wioletta Nawrocka poprosiła, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska przedstawił 

informację w jakim stopniu ucierpieli rolnicy z powodu suszy, która była w tym roku.  
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Przewodniczący Rady – nie widzę potrzeby, radni wiedzą o problemie suszy. 

Pan Andrzej Trzciński – najbardziej skutki suszy dotknęły właścicieli gruntów klasy V i VI, gdzie jest 

całkowite zwolnienie z podatków. 

Radny Łukasz Ciesielski – nie uważam, abyśmy dzielili mieszkańców, poprzednia uchwała również mnie 

jako przedsiębiorcy dotyczyła. 

 Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny radnego Łukasza Ciesielskiego pod głosowanie. 

Za 4 głosy, przeciw 7 głosów, wstrzymujące 2 głosy. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Radna Kamila Butrymowicz zapytała panią radcę – jeśli ta uchwała w sprawie podatku rolnego zostanie 

przegłosowana negatywnie to, czy będzie obowiązywała stawka ustalona przez GUS, czy będzie stawka z 

poprzedniego roku, czyli 40 zł za q. żyta? 

Pani prawnik – jeśli było w uchwale określenie czasowe czyli na rok 2019 i zwolnienia już nie będzie, to 

tak, będzie obowiązywała stawka ustalona przez GUS.  

Głosowanie uchwały zaproponowanej przez Panią Wójt: 

za12 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 1 głos. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Uchwała została podjęta. 

- uchwała Nr XVII/111/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2020 rok,  

Kierownik Referatu Andrzej Trzciński uzasadnił uchwałę. 

Głosowanie uchwały: za 11 głosów, przeciw 2,wstrzymujące 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XVII/112/2019 w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w 

podatku od nieruchomości 

Kierownik Referatu Andrzej Trzciński uzasadnił uchwałę. 

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

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XVII/113/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” 

Kierownik GOPS-u Pan Mariusz Jopa uzasadnił projekt uchwały. Klub powstaje od 1 stycznia 2020roku. 

Na funkcjonowanie będziemy pisać wnioski z rządowego projektu. 

Pani radca prawny uzasadniła autopoprawkę.  

Głosowanie autopoprawki za13 głosów, wstrzymało się 0,przeciw 0. 

Głosowanie całej uchwały: za 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0 . 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 - uchwała Nr XVII/114/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w klubie „Senior +”   

Kierownik GOPSU Pan Mariusz Jopa uzasadnił projekt uchwały. 

Głosowanie całej uchwały: za 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0 głosy. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XVII/115/2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

Do tego projektu wpłynęła autopoprawka. 

Radna Maria Brykczyńska uzasadniła podjęcie uchwały wraz z autopoprawką. 

Radny Jakub Fryza – czym się radna kierowała przy elementach punktacji w tabeli ? 



 6 

Radna Maria Brykczyńska – kontaktowałam się z gminami, które mają taką uchwałę podjętą. 

Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały: za 11głosów, przeciw 0, wstrzymujące 2 głosy. 

Głosowanie całej uchwały: za 12 głosów, przeciw 0, wstrzymujący 1 głos. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

- uchwała Nr XVII/116/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o 

działalności pożytku publicznego. 

Projekt uchwały uzasadniła Pani Sekretarz Hanna Wrzaskowska. 

Radna Maria Brykczyńska – postulowała o wpisanie do projektu uchwały trzech punktów: zapis o 

rozszerzenie o ekologię i ochronę środowiska, turystykę wodną, aby była wpisana w uchwale kwota.  

Głosowanie całej uchwały: za 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujący 0 głos. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Ad.7 
Pani Wójt przedstawiła  kierunki lokalnej polityki mieszkaniowej w zakresie gospodarowania gminnym 

zasobem mieszkaniowym. Poinformowała, że gmina posiada 43 mieszkania, w tym 3 mieszkania socjalne. 

Na wszystkie są podpisane umowy najmu, są ściągane czynsze. Łączna powierzchnia mieszkań to 

2271m2. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania to ok.52m2. 

Radna Kamila Butrymowicz – czy można wykupić takie mieszkanie na własność, czy są składane takie 

wnioski? 

Pani Wójt – bezpośrednio w czasie  mojego urzędowania nie wpływały takie wnioski, możemy taki proces 

poddać analizie. Każdy mieszkaniec w każdej sprawie może składać wnioski. 

 
Ad 8   

Przewodniczący Rady przedstawił informację o interpelacjach i odpowiedziach. 

  

Ad.9 

Radna Maria Kaźmierczak –  Radny Marian Kaźmierczak zapytał w imieniu mieszkańców Jankówka. W 

tym roku realizowano zadanie budowa dróg ul. Gdańska i Koszalińska. Mieliśmy przygotowany plan na 

całościowe wykonanie drogi Gdyńskiej i Helskiej. Decyzja Pani Wójt była o chwilowej rezygnacji z ul. 

Helskiej i zrealizowano ul. Koszalińską. Koszt wykonania wynosił tyle, ile Gdyńska i Helska razem. 

Mieszkańcy pytają kiedy urząd będzie realizował zadanie nawierzchnia  na ulicy Helskiej ponieważ 

kończy się termin  planu.  

Pani Wójt – ul. Helska będzie wykonana jako pierwsza w kolejności w inwestycjach drogowych. 

Być może uda się w tym roku jeszcze rozpocząć tą inwestycję. 

Radny Ryszard Majewski – sprawa wód opadowych. Problem jest dość poważny, współpracuję ze 

Związkiem Spółek Wodnych, który dostarczył pismo w tej sprawie, że jest problem w nowej szkole w 

Zdziechowie, Jankowie Dolnym, droga wiejska w Goślinowie nowe osiedla. Rowy są niedrożne Spółka 

może to wykonać, ale prosi o wsparcie ekonomiczne. Jest również problem na Dalkach od 15 lat. Radny 

sygnalizował, aby przy projektowaniu dróg osiedlowych podstawową sprawą jest odprowadzenie wód 

opadowych. 

Radna Maria Brykczyńska – nawiązując do odpowiedzi na interpelację radnej Agnieszki Rzempały-

Chmielewskiej w sprawie inwestycji zapytała, czy te inwestycje na które są wykonane dokumentacje,  

będą wykonane w pierwszej kolejności?     
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Przez jaki długi okres ważna jest dokumentacja 

Pani Wójt – kryteria kolejności inwestycji nie dotyczą tylko ważności dokumentów projektowych. zależą 

od tego, ilu mieszkańców będzie z tego korzystać, długość oczekiwania na określoną inwestycję. 

Radna Maria Brykczyńska – w odpowiedziach na interpelacje przeważnie jest zdanie, że pierwszeństwo 

wykonania mają te inwestycji na które wykonana jest dokumentacja. 

Z-ca Wójta Maciej Mądry – musimy wyrobić te projekty na które są dokumentacje. Na oświetlenie 

przyjęliśmy zasadę, że najpierw wykonane będzie to oświetlenie na które jest projekt. 

Radna Kamila Butrymowicz- odnosząc się do wypowiedzi radnego Majewskiego, to w budżecie na 

2019r.- melioracje jest zaplanowana kwota  21.600 zł, wykonanie jest 0%, czy można  wesprzeć Spółki 

Wodne tą kwotą.  

Radny Ryszard Majewski –  droga os. Skalne, wykonano 1/3 część drogi 3 lata temu, Mieszkańcy 

dopytują kiedy będzie wykonana cała droga? 

Z-ca Wójta Pan Maciej Mądry-– najpierw muszą być realizowane zadania związane z drogami 

strategicznymi. 

 Radna Wioletta Nawrocka – nawiązując do odpowiedzi na interpelację radnej A. Rzempały-

Chmielewskiej w sprawie projektów zauważyła, że brak w odpowiedzi jest projektu na ul. 

Kłopotowskiego. Ponadto radna nawiązując do objazdu szkół przez Komisję Oświaty zgłosiła sprawę 

naprawy schodów w szkole w Goślinowie, koszt naprawy to ok.4 tys. zł. Sprawa była zgłaszana już przez 

panią dyrektor i rodziców. Ponadto radna poruszyła sprawę wizji lokalnej w sprawie Zjazdu 

Gnieźnieńskiego, a krzyżówką ul. Gdańskiej. Na wizji lokalnej miał być obecny przedstawiciel urzędu i 

sołtys. Drogi Wojewódzkie przeprowadziły wizję lokalną bez zaproszenia i obecności władz gminy i 

sołtysa Goślinowa. Czy gmina coś w tej sprawie zrobiła? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź pisemną lub 

przedstawienie dokumentów.     

Pani Wójt – byłam na wizji w szkole w Goślinowie potwierdzam. Potrzeb jest dużo, jakaś kolejność 

realizacji remontów jest przyjęta. Ponadto szkoła w planie wydatków zabezpiecza pewne środki na  

finansowanie takich remontów. Upewnię się, czy ta naprawa jest ujęta w nowym budżecie szkoły. Jeśli 

nie to być może z przyszłorocznych środków na  remonty mienia gminy uda się wygospodarować taką 

kwotę. 

Odpowiadając na drogie pytanie to nie ma problemu, aby udostępnić i odpowiedzieć pisemnie na pytanie 

radnej. 

Pan Grzegorz Kasprzyk – poruszył sprawę ograniczenia dostępu wędkarzy do jeziora Wierzbiczańskiego. 

W Lubochni w miesiącu wrześniu br. został postawiony znak B2 zakazujący dojazdu wędkarzom 

chcącym zwodować łódkę. Kiedy zostanie ten znak nieprawnie postawiony usunięty. Czy plaża w 

Lubochni robi się prywatna? 

Pani Wójt – był to wniosek radnej Marii Brykczyńskiej, może wypowie się w tym zakresie. 



 8 

Radna Maria Brykczyńska – pod tym znakiem jest dopisek, że nie dotyczy to osób upoważnionych. 

Pracownik gminy nie wiedział jak to zrobić, aby można tam było wjeżdżać. Wędkarze wiedzą, że mogą 

wjechać. Chodziło o to, że jak wjadą i wypakują sprzęt, aby odjechali na miejsce parkingowe.    

Nagminne jest również mycie i sprzątanie samochodów. Ja napisałam prośbę, aby zmniejszyć ruch i 

parkowanie nad samym jeziorem. 

Pan Grzegorz Kasprzyk – znak B2 zakazuje całkowitego wjazdu, jeżeli chodzi o zakaz parkowania, to 

proszę zmienić  ten znak, a nie zakaz wjazdu. Czy jest tam wyznaczony parking? 

Radna Maria Brykczyńska – zostały usunięte krzewy w pewnym miejscu i prosiłam pracownika gminy, 

aby w przyszłym roku przed sezonem turystycznym taki znak postawić. Nie widzę problemu, 

Rozmawiałam z wędkarzami i oni nie widzą problemu miejsca jest tam wystarczająco. 

Teren jeziora należy do PZW można było się dowiedzieć, czy administrator tego terenu  wyraża zgodę na 

postawienie znaku.  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Pan Rafał Skweres w tym miejscu, gdzie stoi znak jest to 

działka gminna. Za znakiem teren należy  do Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest to problem złożony. 

W okresie letnim teren jest sprzątany, jest toaleta, kontener, samochody podjeżdżają pod samo lustro 

wody, czasem samochody właściciele myją w jeziorze. Była rozmowa z przedstawicielami PZW i 

wędkarze wiedzą, że mogą tam wjeżdżać. 

Radny Patryk Dobrzyński –  sugestia można zastosować znak zakazu zatrzymywania, lub strefa 

zamieszkania. 

Pan Krzysztof Rożek – poruszył sprawę porządku. Utrzymanie porządku na chodnikach, czy są przepisy, 

które regulują, kto ma utrzymać porządek  na chodnikach latem i zimą. 

Druga sprawa: niszczenie mienia poprzez wykonawców różnych instalacji, np. w pasie drogowym.  

Byłem świadkiem, jak w tym miesiącu firma wykonywała inwestycję w pasie drogowym, rozkopała 

pobocze, zasypała czarną ziemią, efekt jest taki, że ta ziemia przy mijaniu się samochodów przesuwa się 

na chodnik, co jest niebezpieczne. 

Trzecia sprawa: śmieci i odpady komunalne. Nikt nie sprawdza osób, które mieszkają, a nie płacą za 

śmieci. Mamy nie zgłoszonych mieszkańców. Wiedza jest powszechna. Jeżeli wszyscy będą  płacić za 

śmieci to opłata wcale nie musi być podwyższana. Można to sprawdzić np. jeśli dzieci chodzą do 

przedszkola to rodzice zgłaszają,że dziecko przebywa na terenie gminy. 

Czwarta sprawa: sprawa parkowania, parkujemy, gdzie popadnie na drodze gminnej, chodniku, często 

niezgodnie z przepisami. Czy do każdej takiej sytuacji trzeba wzywać zaraz policję. Można to uregulować 

apelem, czy informacją. Dotyczy to również parkowania  aut w pasie drogowym, po zmroku. Takie 

pojazdy powinny być oświetlone. Jeżeli będziemy to respektować to auta znikną z dróg i chodników. 

Z-ca Wójta Pan Maciej Mądry – odnośnie gospodarki odpadami. Cały czas weryfikujemy i sprawdzamy 

na bieżąco, czy są nowi płatnicy i płacą opłaty za odpady komunalne. 
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Pan Krzysztof Rożek – ogródki rekreacyjne to wynika z ewidencji nieruchomości. Ponadto sprawa 

rozpoczętych budów, lub  działki budowlane z pozwoleniem na budowę. Taka działka powinna mieć 

gromadzone odpady budowlane i komunalne. Te posesje też brudzą, a nie płacą żadnych opłat za odpady.  

Z-ca Wójta  Pan Maciej Mądry - w pozostałych zapytaniach zwrócimy uwagę na te problemy i się do tego 

odniesiemy pisemnie. 

Radna Kamila Butrymowicz – w Pyszczynie z działek ROD są wyrzucane śmieci na pola rolników.  

Może trzeba w tym zakresie przeprowadzić uświadamianie społeczeństwa.  

Co do ściągalności za odpady i weryfikacji ile osób powinno płacić, to może jakby sołtysi otrzymali  

informację, ile osób mieszka w danej nieruchomości to są w stanie  to sprawdzić. Jest to niesprawiedliwe, 

że część osób podaje mniejszą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i nie płaci za odpady. 

Pani Agata Rezgui sołtys wsi Zdziechowa – poruszyła sprawę wraz z OSP Zdziechowa napisano wniosek 

o remont basenu przeciwpożarowego  w centrum wsi. Temat od kilku lat, zarywa się basen pożarowy, 

płot. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie było to przewidziane w budżecie na 2019 r.  

Czy jest szansa, aby w kolejnych latach było to naprawione? Z funduszu sołeckiego nie damy rady tego 

wykonać.  

Pani Wójt – takich potrzeb jest dużo zgłaszanych. Nie chcę dzisiaj składać pustych deklaracji, że w 

przyszłym roku to będzie zrealizowane. Jedyne co mogę to spróbujemy analizować możliwości 

sfinansowania z funduszy zewnętrznych na ochronę środowiska tej inwestycji wtedy byłoby łatwiej  nam 

dołożyć jako wkład własny. Na ten moment będzie nam łatwiej rozmawiać. 

Radna Maria Brykczyńska – sprawy poruszane w wypowiedzi Pana Krzysztofa Rożka są uwzględnione w 

propozycji planu pracy nowej  Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 

następny rok, ale poszerzone o rowy przydrożne i dzikie wysypiska. 

  

Ad.10  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII sesji  Rady Gminy Gniezno.  

 

Obrady XVII  sesji trwały od godz.13.00 – 15.40 

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 


