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Protokół Nr XX /2020 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno w dniu 30 stycznia 2020 r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia XX 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, Panie i Panów Sołtysów, pracowników urzędu, 

mieszkańców gminy oraz przedstawicieli lokalnej prasy.  

Przewodniczący Rady poinformował, że obrady sesji są transmitowane  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 do protokołu.       

 

Ad.2 

  Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XX sesji  Rady Gminy Gniezno.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z Nr XVIII i XIX sesji. 

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 2020r. 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno 

c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

d) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

e)  uchylenia uchwały Rady Gminy Gniezno nr VII/45/2019 z dnia 6 marca 2019r. w sprawie 

zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w 

formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

f)  zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020-2025 

g) określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających 

spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, 

h) zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby, 

i) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w 

Zdziechowie poprzez zmianę siedziby, 

j) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno 

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok, 

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy 

Gniezno na 2020 rok, 
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m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy 

Gniezno na 2020 rok, 

n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok, 

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok, 

p) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok 

q) zmieniająca uchwałę Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013r. w 

sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których 

zarządcą jest  Gmina Gniezno. 

8. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno powołanych na podstawie 

§37 Statutu Gminy Gniezno:  

-.Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, 

- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

  9.   Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

 10.  Wolne wnioski i informacje. 

 11. Zamknięcie  obrad XX sesji  Rady Gminy. 

Ad.3 

Pani Wójt zgłosiła wniosek formalny o wcześniejsze procedowanie projektu uchwały zapisanego w 

punkcie 7f w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020-2025” 

poprzez przesunięcie projektu uchwały do punktu 7a porządku obrad. 

Głosowanie wniosku: za głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 0.  

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

W tym momencie dołączyła radna Agnieszka Rzempała – Chmielewska i w obradach XX sesji Rady 

Gminy Gniezno uczestnicz 14 radnych, nieobecna radna Iwona Modrzejewska. 

Drugi wniosek złożony przez Panią Wójt dotyczył zdjęcia z porządku obrad z przyczyn formalnych 

projektu uchwały znajdującego się w punkcie 7q dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest  Gmina Gniezno. 

Głosowanie wniosku: za jednogłośnie głosowało 14 radnych. 

Nie zgłoszono więcej zmian do porządku obrad. 

 

Ad.4 

Rada przyjęła protokoły z XVIII i XIX sesji bez uwag jednogłośnie.  

  

Ad.5  

Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym w okresie od 30 grudnia 2019r.do 30 

stycznia 2020r. 

W referacie podatków i opłat lokalnych w mijającym okresie prowadzone  były działania związane z 

dostarczeniem decyzji podatkowych. Ich liczba przekroczy 5400. Trwa także bieżąca działalność 

związana z realizacją właściwości referatu.  

Ponadto trwają przygotowania do wprowadzenia podwyżki za wywóz odpadów komunalnych. W tym 

zakresie gmina realizuje swoje zadania, wykonując rolę pośrednika w pobieraniu opłat. W postępowaniu 
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przetargowym na wywóz odpadów udział wzięła jedna firma, Spółka Urbis . Brakuje konkurencji na 

lokalnym rynku, miało to by zapewne istotny wpływ na cenę. Oferta złożona w postępowaniu wymusza 

wprowadzenie znacznej podwyżki za wywóz śmieci. Prawdopodobnie będzie to kwota 26zł za wywóz 

śmieci segregowanych, niesegregowanych 78zł. Sprawom wywozu odpadów komunalnych będzie  

poświęcona najbliższa sesja. Finansowanie wywozu z budżetu gminy jest niezgodne z przepisami dlatego 

te opłaty muszą się bilansować.  

W  referacie gospodarki i rozwoju praca bieżąca.  

 

Od początku roku są realizowane inwestycje. Zakończyliśmy trzy sieci wodociągowe w miejscowościach:  

Krzyszczewo, Wierzbiczany i Lubochnia. 

W trakcie realizacji jest  budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne zakończona zostanie 29 

lutego br. 

W dniu 22 stycznia 2020 r., Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wydało pozwolenie zamienne na 

Przebudowę i zmianie funkcji pomieszczenia sali apelowej na żłobek publiczny w parterze budynku 

głównego zespołu szkolno – przedszkolnego w Zdziechowie będącego w trakcie budowy.   

 

Gmina Gniezno utworzy pierwszy publiczny żłobek w obiekcie w Zdziechowie. Finansowanie będzie 

pochodzić z dwóch różnych  źródeł. Z wielką przyjemnością i radością mogę Państwa poinformować, że 

otrzymaliśmy potwierdzenie, że w ramach programu Maluch + uzyskamy dofinansowanie w kwocie  

990 000,00 zł. na przebudowę i adaptację pomieszczeń żłobka w Zdziechowie. Drugie źródło 

finansowania to już w listopadzie podpisana umowa na funkcjonowanie żłobka przez okres dwóch lat, jest 

to kwota 1.624,539,00 zł. dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Budowa budynku głównego Kompleksu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie przebiega zgodnie  z 

harmonogramem prac.  

Na bieżąco są prowadzone równanie dróg gruntowych i tłuczniowych. 

Zamówienia publiczne: 

Jesteśmy po otwarciu ofert przetargowych na : 

„Adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w m. Zdziechowa w ramach projektu Pierwszy publiczny żłobek w 

Gminie Gniezno wspiera rodziców oraz Maluch +.     

Postępowanie przetargowe jest w toku, wyniki będą upublicznione zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Dnia 2 stycznia 2020 r. podpisano dwie umowy poprzetargowe: 

- umowę na: „Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 2 stycznia 

2020 r do dnia 31 grudnia 2020 r.”.  

oraz umowa na: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na 

terenie gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia  2020 r. do 31 grudnia 2020 r.   

Referat ds. ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych bieżąca praca. 

W przygotowaniu jest regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na zmianę źródeł 

ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych w ramach programu ”Poprawa jakości 

powietrza w Gm. Gniezno” 

Rok 2020 to czas realizacji budżetu przyjętego uchwałą Rady Gminy 30 grudnia 2019. Ten rok to 

ogromnie istotne wyzwanie dla dalszego rozwoju gminy. Od tego jak ruszymy, jakie inwestycje będą 

prowadzone będzie zależeć dalszy kierunek rozwoju gminy. Dziś rada będzie procedować strategię 

rozwoju oświaty gminnej na lata 2020-2025.Dokument kosztował 16 900 zł. brutto i stanowi analizę szkół  

zarówno pod względem jakości ofert jak również ocenia stanu infrastruktury. Warto  wspomnieć o 
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przydatności dokumentu w wytyczaniu kierunku rozwoju, a także w przypadku aplikowania o pieniądze 

pozabudżetowe. 

Jestem także ogromnie zadowolona, że udaje się ułożyć organizacyjnie pracę w urzędzie. Na chwilę 

obecną mamy pełną obsadę kadry referatu gospodarki i rozwoju potocznie nazywanym  inwestycyjnym. 

To w tym referacie analizowane są dokumenty inwestycyjne przygotowywany jest proces inwestycyjny, 

nadzorowany i realizowany. Zespół inwestycyjny to kadra kompetentnych, doświadczonych 

pracowników. Wszyscy służymy mieszkańcom! 

Przyjęliśmy twarde zasady planowania inwestycji. Proces planowania uwzględnia m.in. uzasadnienie i 

potrzeby, analizę warunków,  dokumentacji, określenie ryzyka i zagrożeń. Nie widzę szans na rozpoczęcie 

inwestycji bez przeprowadzenia procesu przygotowawczego.   

 Chcemy uniknąć błędów w planowaniu inwestycji, które miały miejsce w przeszłości i wykonać to co 

rzeczywiście jest koniecznie potrzebne. 

W poprzednich latach rada podjęła decyzję o budowie ogromnego kompleksu w Zdziechowie. Skutki tej 

decyzji będziemy odczuwali jeszcze wiele lat. Ta inwestycja odbywa się kosztem, modernizacji i 

rozbudowy innych placówek oświatowych szkół, budowy dróg i innych koniecznych inwestycji. 

W listopadzie ub. roku  jednostka OSP Strzyżewo Smykowe  otrzymała nowy wóz strażacki. Gratulujemy 

i życzymy, aby służył jak najlepiej strażakom na akcjach. Oby tych akcji było jak najmniej.  

Cieszymy się tym bardziej, że nowy wóz jest wzmocnieniem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

Przy okazji przybliżmy jaki jest obecny stan i warunki: w Strzyżewie Smykowym obecna remiza nie 

wystarcza dla garażowania nowego wozu. Nowy wóz tymczasowo jest garażowany w blaszanym garażu. 

Ponadto w istniejącej remizie od zawsze  brakuje  sanitariatów, aby po akcji strażacy mogli bezpiecznie 

powrócić do rodzin do domu. A więc badając potrzeby uznaję, że trzeba zbudować nowy garaż i 

sanitariaty dla jednostki OSP. 

Po rozpoznaniu potrzeb zabezpieczono w projekcie budżetu  500 tys. zł na zadanie pod nazwą „Budowa 

garaży wraz z łącznikiem i sanitariatami dla OSP Strzyżewo Smykowe” To zadanie było uzgodnione na 

roboczym spotkaniu  z radnymi w dniu 4 listopada 2019r. Od tamtego czasu wpłynęły do Wójta dwa 

wnioski do korekty budżetu zaprojektowanego zadania.  

Pierwszy wniosek wpłynął 16 grudnia 2019r.który wprost wskazał, że zadanie Budowy garaży należy 

zmienić na zadanie pn.”Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym –wariant C bez łącznika” 

Zwiększono przy okazji tej zmiany kwotę z 500 tys. na 800 tys. kosztem rezygnacji z budowy drogi 

lokalnej w gminie. 

Drugi wniosek wpłynął trzy dni temu. Wnioski składane są przez Klub Radnych Niezależnych Gminy 

Gniezno podpisane przez Przewodniczącą Klubu Panią Radną Agnieszkę Rzempałę –Chmielewską. 

Wniosek ten zwiększa  wprowadza kolejną zmianę, zwiększa na zadanie Budowa Remizy kwotę z 800 

tys. na 1.063.414,53 

Ta zmiana proponowana, nad którą dzisiaj Radni będą głosować do korekty budżetu zostaje dokonana 

kosztem zdjęcia pieniędzy z zadań promocyjnych gminy. Co to oznacza, oznacza to, że niewielkie 

inicjatywy społeczne w sołectwach nie będą mogły być dofinansowywane z budżetu gminy. Tracimy też 

realne możliwości na zorganizowanie dożynek w Gminie Gniezno. 

Tak więc kontynuując sprawę inwestycji o której dzisiaj radni Klubu Radnych Niezależnych, radni Gminy 

Gniezno wszyscy będą decydować, gorąco pragnęłam przedstawić realia tej sprawy mieszkańcom Gminy 

Gniezno. Kosztem budowy dróg, lokalnych inicjatyw zwiększamy środki na budowę remizy strażackiej, 

która istnieje w Strzyżewie Smykowym, którą należy rozbudować o to, co potrzebne, a potrzebne są 

garaże i sanitariaty.  

Ponieważ to jest przebieg zdarzeń, które miały miejsce w związku z podjętą uchwałą budżetową zwracam 

się z zapytaniem do  Przewodniczącej Klubu Radnych Niezależnych co się takiego wydarzyło, że zakres 

zadania budowy garaży został zmieniony na budowę remizy. 

Pytam gdzie jest zrównoważony rozwój gminy. 

Gmina to obszar, który wymaga ogromnych nakładów drogowych. Gdziekolwiek wyjedziemy w teren 

widać tą ogromną potrzebę na drogi.  

Wielokrotnie Państwo radni piszecie, dzwonicie , przychodzicie do nas i zgłaszacie problemy drogowe, 

odbyłam setki spotkań indywidualnych ale były także spotkania grupowe, rozmowy telefoniczne, dotyczą 

one głownie napraw, budowy dróg. Wielokrotnie też wskazywałam, że priorytetem gminy jest 

infrastruktura drogowa. Jest to obszar od lat zaniedbany.  
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 W projektowanym budżecie znajduje się także zadanie budowy przedszkola w Jankowie Dolnym. Nie 

mam wątpliwości co do konieczności budowy przedszkola w tej miejscowości. Obecnie trwa proces 

oceny istniejącej dokumentacji i określanie rzeczowo-finansowych zakresów. Stosowne dokumenty w tej 

sprawie zostaną przedstawione niebawem Radzie Gminy.  

Sytuacja finansowa w badaniu analitycznym ubiegłego roku uzyskała pewną stabilizację. Wynika to m.in. 

z analiz, które komisje miały okazję wysłuchać 27 stycznia br. podczas prezentacji dot. emisji obligacji  i 

sytuacji finansowej gminy przedstawionej  przez kancelarię Leśny. Jest to kolejny dowód, że gmina może 

się zmieniać i zasługuje na te zmiany. 

Pozwolę sobie powiedzieć jeszcze jedną istotną informację. 

W zaprojektowanej inwestycji budowy remizy strażackiej znajduje się sala konferencyjna, która tak 

naprawdę może być wykorzystywana jako świetlica. Zatem nie oszukujmy się, że  istniejący projekt 

remizy to także świetlica wiejska. Idąc do wyborów zarówno ja jak i wielu radnych obecnych na tej sali 

sprzeciwiali się budowie świetlicy wiejskiej w tej kadencji.  

Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym od 30 grudnia 2019r. do dnia 30 stycznia 

2020r. 

Podjęto 11 uchwał 1 została zrealizowana XIX/127/2019 ws. nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko. 

Pozostałe 10  w trakcie realizacji. 

Uzupełnię informację w zakresie platformy zakupowej o którą państwo prosili. Uruchomienie platformy 

kosztowało 3.690,00 zł brutto, abonament roczny wynosi 2.952,00 zł.  

 

Przewodniczący Rady podziękował Pani Wójt za sprawozdanie i poprosił o dyskusję i zadawanie pytań 

przez radnych. Przewodniczący Rady powiedział, że Pani Wójt w sprawozdaniu poświęciła dużo czasu na 

temat strażnicy w Strzyżewie Smykowym, a dzisiejsza sesja nie jest poświęcona temu tematowi. 

Poprosił o skracanie wypowiedzi przez radnych. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – padają różne sformułowania, każdy odbiera rzeczywistość w 

inny sposób. Mam wrażenie, że po raz kolejny  Rada Gminy ma inną wizję zarządzania niż Pani Wójt i 

nie tylko Klub Radnych Niezależnych, ponieważ wnioski, które składamy przechodzą zdecydowaną 

większością głosów. W sierpniu 2019r. była sesja nadzwyczajna poświęcona remizie w Strzyżewie 

Smykowym i tam jednogłośnie Rada wyraziła swój pogląd. Było spotkanie w obecności Komendanta 

Gminnego, strażaków z OSP Strzyżewo Smykowe i tam padła kwota 1 mln. zł. mówiliśmy cały czas o tej 

kwocie. Mimo wszystko Pani Wójt zaplanowała w budżecie kwotę 500 tys. zł. nie było to konsultowane z 

nami. 

Było spotkanie robocze, ale nie było to głosowane. W związku z tym jako Klub Radnych Niezależnych 

wnieśliśmy wniosek do projektu budżetu w grudniu 2019r.Chcę,aby państwo wiedzieli, że kwota 1 mln. 

zł. była cały czas zaprojektowana w grudniu 2019r. RIO bez uwag odniosło się do poprawki naszego 

Klubu. W związku z tym na kolejnej sesji w styczniu 2020r. uporządkujemy kwotę 1 mln. zł. która jest 

zapisana w dziale bezpieczeństwo, ale w trzech paragrafach, na jeden i tak się stało. Brakującą różnicę 

kwoty która dzisiaj już wiemy jaka jest kosztorysowa czyli 60 tys. zł. została przeniesiona z promocji. 

Chciałabym sprostować bo nieprawdą jest, że zabieramy pieniądze sołectwom. Fundusze sołeckie tak jak 

były funkcjonują to na wniosek Pani Wójt jest korekta do budżetu jeśli chodzi o fundusz sołecki dlatego, 

że zostały zapisane w dziale promocji, a powinny być w innych działach i rozdziałach. Proszę nie 

wprowadzać opinii publicznej w błąd. Radni, urzędnicy znają się na  projekcie budżetu, ale w ten sposób 

wypowiadane słowa powodują manipulację. Robi to Pani po raz kolejny. Na sesji nie raz był temat złej 

jakości łatania dziur w drogach np. w wsi  Wierzbiczanany wydajemy pieniądze i po jakimś czasie 

okazuje się, że sytuacja wygląda tak samo. Nie chcemy takiej sytuacji z remizą w Strzyżewie Smykowym, 

chcemy to zrobić na wiele lat, aby to było zrobione porządnie. Jest oszczędność ponieważ Pani Wójt w 

kampanii mówiła, że będzie kontynuowała inwestycje zaprojektowane w poprzedniej kadencji. Z tego co 

wiem ta inwestycja była zaprojektowana na dużo większą kwotę bo 2 mln. zł. My jako Rada uznaliśmy, 

że jest to za duża kwota, uznaliśmy, że maksymalnie można przeznaczyć 1 mln. zł. na remizę i tak też się 

dzieje teraz. Też prostuję manipulację mówiącą o tym, że jest budowana świetlica ,to jest nieprawda. 

Byłam na spotkaniu w remizie jest tam obecnie sala dydaktyczna na 40 miejsc, różnica jest taka, że będzie 

na 50 miejsc. To nie jest prawda, że budujemy świetlicę, bo sama jestem temu przeciwna. Wprowadzanie 

takiej opinii w obieg publiczny powoduje, że radni rzeczywiście budują świetlicę. Muszę zaprotestować, 

po prostu się z tym nie zgadzam. 



 6 

 

Pani Wójt – jeśli chodzi o zmiany przesunięcia środków które państwo chcecie przeznaczyć na budowę 

remizy ze środków promocyjnych absolutnie nie miałam na myśli funduszu sołeckiego. Pani  też tutaj 

wprowadziła w błąd. 

Zapoznając się z projektem przygotowanym przebudowy remizy, pragnę zauważyć, że wcześniej 

przygotowany projekt mówił o budowie nowego budynku, a tutaj mamy przebudowę. Więc nie może pani 

mówić, że mamy oszczędność skoro w poprzednim projekcie mamy budowę nowego budynku, a tutaj 

mamy przebudowę.  

Jeśli chodzi o salę dydaktyczną, to mówimy o przeprojektowaniu istniejącego budynku remizy w taki 

sposób, że garaże w istniejącym budynku są przeprojektowane na potrzeby salki dydaktycznej. 

 

Radny Łukasz Ciesielski – odnosząc się do wypowiedzi Pani Wójt odnośnie budowy kompleksu 

szkolnego w Zdziechowie. Przez wiele lat gmina Gniezno, zarówno Rada Gminy jak i poprzedni włodarze 

obrali sobie za cel poprawę warunków lokalowych możliwości nauczania naszych dzieci w Zdziechowie. 

Kompleks szkolno-przedszkolny w Zdziechowie czekał dziesiątki lat. Dzisiaj Pani Wójt mówi, że 

będziemy pokutować za to, że został wybudowany kompleks to ja się sprzeciwiam temu. Pani Wójt w 

kampanii wyborczej mówiła, że będzie kontynuować budowę i będzie za tym, aby dokończyć tą budowę 

za co bardzo Panią ceniłem. 

Taki projekt został nam przedstawiony projekt i na to rada wyraziła zgodę. Projekt opiewał na wiele lat. 

Było dofinansowanie na tą budowę. Z góry dziękuję tym, którzy przyczynili się do budowy tego 

kompleksu. Przypomnę, że w dniu 2 września 2019r.rada, Pani Wójt byli na otwarciu i poświęceniu 

szkoły w Zdziechowi wszyscy się cieszyli że to jest jeden z najnowocześniejszych ośrodków szkolnych w 

Wielkopolsce. A dzisiaj próbujecie nam wmówić, że to jest za duże, za drogie, nie chciał bym powiedzieć, 

że niepotrzebne. Proszę, aby więcej nie negować budowy szkoły w Zdziechowie bo to jest nie zasadne. 

 

Pani Wójt  - kwestionowałam tylko rozmiar tego kompleksu w Zdziechowie a nie decyzję budowy. 

Na budowie budynku głównego byłam w ostatnich dniach i gorąco zachęcam radę do odbycia wizji 

lokalnej budynku głównego w Zdziechowie. Jeszcze raz podkreślam kwestionowałam rozmiar tej 

inwestycji. 

 

Radna Maria Brykczyńska – odnosząc się do wypowiedzi Pani Wójt w sprawie strażnicy, po pierwsze 

nigdy nie mówiliśmy o budowie świetlicy wiejskiej. Przedstawiono nam trzy wersje to jest wersja „C” bez 

łącznika. Na spotkaniu z Panią projektant która ten projekt przygotowała mówiliśmy, że najlepszym 

rozwiązaniem było to które wybraliśmy. Nie pokazano nam projektu wewnątrz. Była mowa o garażu trzy 

stanowiskowym, miały być tylko sanitariaty, natomiast nie było mowy o pomieszczeniu dydaktycznym. 

To pomieszczenie które zostaje po starym garażu strażacy mogą sami zagospodarować jak chcą. Nigdy 

nie mówiliśmy o budowie nowej świetlicy wiejskiej.  

Dalej radna powiedziała w sprawie budowy drogi do Kozłowa na peryferiach gminy, gdzie dopiero 

dokumentację na ta drogę wykonano pod koniec roku 2019. Jest wiele dokumentacji dróg które nie są 

zrealizowane od kilku lat. I niedługo termin ważności upłynie. Dla mnie wypowiedź Pani Wójt jest 

mijaniem się z prawdą.  

   

Radna Kamila Butrymowicz – odnosząc się do wypowiedzi Pani Wójt powiedziała, że cała sytuacja jest 

mocno zmanipulowana. Pierwotny projekt remizy który został po poprzednim wójcie  gminy zakładał 

nowy budynek obok starego budynku. Jego koszt wynosił 1mln.800 tys.zł. Radni jednogłośnie stwierdzili, 

że to jest za drogo. Ja widzę duże oszczędności bo: wykorzystujemy stary budynek, dokładamy do niego 

garaże. W każdej remizie gminnej jest sala dydaktyczna gdzie strażacy mogą przeprowadzać np. 

szkolenia. 

Zostało zaprojektowane pomieszczenie o pow.57m2. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, 

mówiąc, że budujemy świetlicę wiejską jest to nieprawda. Większość  radnych głosując nasz wniosek 

uznali, że będzie uczciwą sytuacją jeżeli pieniądze przełożymy ze Strzyżewa Paczkowego na Strzyżewo 

Smykowe w ramach jednego okręgu. Droga do Kozłowa została zaprojektowana w grudniu 2019r.a są 

projekty dróg które w gminie leżą i nic się z nimi nie dzieje. A tutaj powstał projekt i już ma być 

budowana droga. 



 7 

Zastanawiam się, czy gdyby nie powstała kompleks w Zdziechowie to, gdzie Pani Wójt zrobiła by żłobek, 

którym Pani Wójt się chwali. 

 

Pani Wójt – ostatnie zdanie radnej Butrymowicz jest czystą złośliwością, ponieważ żłobek jest doskonałą 

alternatywą, na zagospodarowanie istniejącego obiektu, który jest za duży,  będzie trudno go utrzymać i 

zagospodarować. Dlatego żłobek jest świetną alternatywą, aby wykorzystywać ten budynek. 

Nikt nie kwestionuje, że strażacy muszą mieć poprawione warunki, nikt nie manipuluje informacji. 

Przedstawiłam i odczytałam treść z dwóch wniosków Klubu Radnych Niezależnych. Chciałam pokazać 

pewien schemat działania. Rezygnujemy z budowy drogi na rzecz budowy obiektu, który nie jest w pełni 

nam potrzebny, konieczny do zbudowania. Pokazywałam schemat, że mając nowy wóz strażacki nie 

mamy miejsca do garażowania, nie było również sanitariatów. Wskazywałam, że te sanitariaty należy 

wykonać. 

  

Radny Patryk Dobrzyński – byłem za budową remizy, droga w Strzyżewie Paczkowym jest również 

potrzebna, ale uważam, że mieszkańcy tej wsi potrzebują również bezpieczeństwa. Skoro została zabrana 

kwota ze Strzyżewa Paczkowego na Strzyżewo Smykowe to mieszkańcy to zrozumieją najlepiej. Pożary 

najczęściej pojawiają się na terenach wiejskich, strażacy są na miejscu zawsze. O spotkanie w sprawie 

budowy strażnicy wnioskowałem jak tylko zostałem radnym. Była zwołana sesja nadzwyczajna w m-cu 

sierpniu 2019r. w tej sprawie. Od tamtego czasu minęło sporo czasu, były rozmowy ale nie było 

konkretów. Pojawiły się trzy koncepcje A,B, i C i radny je opisał. Wersja C została wyceniona na 1 mln. 

zł. jestem za tym, aby ta wersja została wybudowana. Sala wiejska na 50 osób to nie jest świetlica wiejska 

jest to wielkość sali lekcyjnej. Dlaczego koszt 1 mln. zł.?, tak zostało to wycenione przez kosztorysanta i 

zostało przedstawione radnym i jestem za tym, aby ta remiza powstała. 

 

Radna Agnieszka Rzempała -Chmielewska – miałam okazję obejrzeć nowy samochód strażacki, który jest 

w garażu blaszanym, to pomieszczenie jest ogrzewane nagrzewnicą przemysłową, która pobiera dużo 

prądu. Będę pytać ile gmina zapłaci za prąd. Jeżeli jest jednostka i pozyskała samochód to teraz auto ma 

stać w takich warunkach. Było by niegospodarne z naszej strony, aby nie zadbać o odpowiednie warunki.  

 

Radny Bolesław Dziel – byłem i jestem za budową remizy w Strzyżewie Smykowym. Odnosząc się do 

wypowiedzi radnej Marii Brykczyńskiej chcę powiedzieć, że wieś Strzyżewo Paczkowe to nie peryferia. 

Czy Lubochnia to jest miasto, proszę nie nazywać drogi w Strzyżewie Paczkowym peryferiami. 

Radny Marian Kaźmierczak – zostało tu powiedziane wiele nieprawdy. Jesteśmy manipulowani przez całą 

kadencję. Projekt strażnicy z poprzedniej kadencji był duży, nie zakładał wykorzystania starego budynku. 

Było dużo spotkań ze strażakami, również w gminie. Spotkanie o którym Pani Wójt wspominała  na 

którym obecny był komendant gminny, pani projektant, to było spotkanie ostateczne była tam jedna 

osoba, która wypowiadała się negatywnie, był to strażak. Komendant i pani projektant mówili, że jest to 

najlepsza wersja. Przypomnę, że od początku kiedy rozmawiamy na ten temat wersja Pani Wójt była inna. 

Nie dziwię się, że Pani Wójt dąży do tego, aby jej wersja była realizowana ponieważ to jest jej wersja.   

Myślę, że jako rada i klub w najmniejszym stopniu nie przekroczyliśmy naszych uprawnień, 

skorzystaliśmy z pozyskania wszelkich informacji na ten temat. Po zapowiedzi Pani Wójt, że zespół 

specjalistów działu budowlanego będzie analizował wszelkie projekty już sobie wyobrażam jak będzie 

wyglądała budowa przedszkola w Jankowie Dolnym. 

Pani Wójt – to nie jest wersja Wójt , to jest wskazanie jakie są rzeczywiste potrzeby. To co było wpisane 

w projekcie budżetu na 2020r. odzwierciedlało właśnie te potrzeby. Czyli budowa garaży wraz z 

łącznikiem i sanitariatami dla OSP Strzyżewo Smykowe. Nie było w tej nazwie zadania podanej ilości 

garaży. Nie była to wersja Wójt tylko wersja, która jest konieczna, aby zaspokoić potrzeby. 

 

Radna Maria Brykczyńska – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego B. Dziela to nie chciałam nikogo 

urazić. Chodziło mi o to, że projekt na tą drogę został wykonany pod koniec 2019 roku, gdzie cała lista 

projektów dróg oczekujących na wykonanie. Jeśli uraziłam to przepraszam. 

 

Radny Jakub Fryza złożył wniosek formalny o przygotowanie protokołu ze spotkania komisji w 

listopadzie 2019r. na które powoływała Pani Wójt w sprawie decyzji o tym jaka remiza ma być 

budowana.  
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Przewodniczący Rady – proszę uszczegółowić wniosek, aby Rada mogła głosować wniosek radnego. 

 

Radny Jakub Fryza – na chwilę obecną wycofuję wniosek, jeszcze to sprawdzę i ustalę, czy była to 

komisja, czy spotkanie.  

 

Radny Marian Kaźmierczak –  od początku my mówimy o tym jaka jest potrzeba i Pani Wójt również o 

tym mówi. Mówimy różnymi językami. Jeżeli po spotkaniu w listopadzie 2019r.rozmawialiśmy i 

uzgodniliśmy ze strażakami to po spotkaniu pojawił się zupełnie inny projekt. Nie wnioskowaliśmy o ten 

projekt, który został przygotowany. Mówiliśmy o kwocie 1 mln. zł. tys. zł. natomiast Pani Wójt 

zaproponowała 500 tys. zł. Bądźmy konsekwentni.   

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska  - decyzje podejmowane są przez Radę w formie uchwał, 

Decyzje Wójta są w drodze zarządzeń. Komisje są organami pomocniczymi.  

Radna przypomniała, że radni podjęli decyzję na sesji nadzwyczajnej w sierpniu 2019 r., drugi raz  podjęli 

decyzję na sesji w grudniu 5 grudnia 2019r. Kolejny raz decyzja była podjęta na sesji budżetowej w 

grudniu 2019r. To są decyzje i nie ma innych. Jesteśmy zmęczeni tym tematem, zacznijmy pracować 

niech będą efekty.  

Rada Gminy została wybrana w wyborach  przez mieszkańców i jeżeli 15 osób lub mniej mówi, że 

idziemy w tym kierunku to Pani Wójt powinna to wykonać. Zespół, który Pani Wójt zgromadziła to 

rozumiem, że czuwa nad właściwym tego wykonaniem, a nie ,że rada podejmuje decyzję, po czym 

pracownicy to kwestionują. Jestem urzędnikiem w innym samorządzie 20 lat i nie zdarzyło mi się ,aby 

komentować decyzję moich przełożonych a tym bardziej Rady. Proszę Panią Wójt, aby zwrócić uwagę bo 

takie rzeczy się dzieją w Urzędzie. Pracownicy Urzędu Gminy potrafią wyrażać swoje opinie na temat 

decyzji Rady.   

Jeżeli pracownicy rzeczywiście analizują dokumenty to ktoś odbierał projekt w grudniu jeśli zauważyli, że 

coś jest nie tak to trzeba było zwołać Radę i powiedzieć, że coś jest nie tak. 

 

Pani Wójt – trudno, abym ponosiła odpowiedzialność za to jakie są wypowiadane opinie. Ja za te opinie 

nie mogę ponosić odpowiedzialności. Decyzja Rady co do powstania projektu  została podjęta w bardzo 

specyficznych warunkach. krótko przed okresem świątecznym. Zlecając projekt wskazywałam radzie, że 

w takich warunkach powstawanie projektu może to być bardzo trudne. Państwo Radni potwierdzali, że są 

po rozmowach z projektantem i że ta dokumentacja będzie w tym krótkim przygotowana. To Państwo 

zafundowaliście nam takie warunki pracy, a nie inne.    

Radny Patryk Dobrzyński – od sesji nadzwyczajnej w sierpniu 2019r. minęło kilka miesięcy i nie było 

żadnych podejmowanych decyzji. Nie było przedstawionej koncepcji o wartości 500 tys. zł. Skoro 

mieliśmy powiedziane, że jeśli coś kosztuje 1 mln. zł. to 500 tys. nie wystarczy, mówiliśmy o 

zabezpieczeniu inwestycji. Na spotkaniu ze strażakami było powiedziane, że koszt inwestycji to 1 mln. zł. 

wersja „C”, a nie było żadnej wersji wycenionej na 500 tys. zł. Nie było projektu który byłby wyceniony 

na kwotę 500 tys. zł. Radni byli już zdeterminowani brakiem decyzji trzeba było podjąć jakąś decyzję, bo 

sprawa ciągnie się już rok. Radni są zainteresowani budową jak najtańszym kosztem. Rada nakreśla 

kierunek i nie jest zleceniodawcą.    

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – podpisuję się w 100% pod wypowiedzią radnego Patryka 

Dobrzyńskiego. To nie jest tak, że rada zgotowała ten los W m-cu sierpniu 2019r. została podjęta decyzja. 

Pytaliśmy przez kolejne miesiące o sprawę i nic się nie działo. We wrześniu było gotowe trzy wersje 

projektu i nadal nic się nie działo. Aż na sesji w dniu 5 grudniu 2019r. ostateczna korekta budżetu i była 

kwota przeznaczona na projekt kwota proponowana po zmianie - zero. Dlatego była reakcja Rady 

ponieważ Państwo ostatecznie nie chcieliście zrealizować tego zadania pomimo tego, że decyzja była 

podjęta na sesji w sierpniu. Gdyby to przeszło na styczeń jestem pewna, że do dzisiaj nie byłoby mowy o 

projekcie by się przedłużało. Proszę nie zrzucać na radę, to nie rada jest winna temu, że państwo mieliście 

dwa tygodnie w grudniu. Bo gdyby państwo robili to wcześniej to odpowiednia ilość czasu. Protestuję 

przeciwko takim stwierdzeniom.  
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Pani Wójt – absolutnie nie było intencji zwalać winę ????na Radę. To, że planowanie tej inwestycji 

wyglądało tak a nie inaczej. Pierwszy projekt opiewał na kwotę 1 mln.zl.800 tys. zł. i gminy nie było stać. 

Jeśli chodzi o szukanie nowych rozwiązań to, cały czas od sierpnia były podejmowane działania i 

koncepcje, które zostały przedstawiane cały czas nie pozwalały abyśmy finansowali taką drogą inwestycję 

nie w roku 2019.Państwo Radni oczekiwali rozpoczęcia budowy remizy w 2019r.Doskonale wiadomo, że 

sytuacja w ubiegłym roku nie pozwalała na rozpoczęcie takiej drogiej inwestycji. Dzisiaj mamy 

ustabilizowaną  sytuację finansową. To, że zadanie budowa garaży pojawiła się na kwotę 500 tys. zł. to 

wynikało z ustalenia na spotkaniu w dniu 4 listopada 2019r. Dzisiaj pani radna mówi, że spotkania 

robocze nie mają żadnych skutków To radni wnioskowali o spotkania robocze. Przypomnę, że to państwo 

wnioskowaliście,  aby na roboczo spotykać się. Dzisiaj Pani Radna mówi, że one nie mają żądnych 

skutków. 

Robocze spotkania odbywały się, ale informacje, które radni otrzymywali zawsze były niewystarczające. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – czy jest projekt remizy jest gotowy? 

Pani Wójt – tak, oczywiście. 

Radna Kamila Butrymowicz – rozumiem, że trwają  prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Osobiście jestem zadowolona z tego projektu, proszę o ogłoszenie przetargu jak najszybciej. Na spotkaniu  

Pani projektant  mówiła, że nie jest za budynkiem z płyty obornickiej, z łącznikiem. Również Komendant 

Gminny to potwierdził, że lepiej, aby to był budynek murowany. Koszt inwestycji z łącznikiem, a bez to 

nie była duża różnica dlatego został wybrany wariant „C”. Proszę o ogłoszenie przetargu jak najszybciej i 

abyśmy może się spotkali w lipcu lub sierpniu na otwarciu przebudowanej remizy w Strzyżewie 

Smykowym.  

 

Radny Łukasz Ciesielski – jest nam chyba wszystkim wstyd, że radni z Wójtem i pracownikami nie mogą 

dojść do porozumienia w sprawie remizy w Strzyżewie Smykowym. Strażacy czekają za przebudową 

remizy. Całe szczęście, że to jest ostatnia jednostka w naszej gminie. Wszystkie pozostałe są nowymi 

remizami i temat będzie zamknięty. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zamyka dyskusję w punkcie  i podziękował za sprawozdanie Pani 

Wójt. 

Ad.6 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o pracy Rady między sesjami. 

1. Uczestniczyłem  w dniu 30 grudnia 2019r. w obchodach 101 rocznicy Powstania Wielkopolskiego pod 

Pomnikiem w Zdziechowie. 

2.  W dniu 4 stycznia br. na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczestniczyłem w 

spotkaniu noworocznym. 

 

3.  W dniu 10 stycznia br. wpłynęła inicjatywa Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w 

sprawie dokonania zmiany w WPF dot. polegającą na skróceniu okresu realizacji zadania pod nazwą 

Budowa Przedszkola w Jankowie Dolnym z okresu 3-letniego  do okresu 2-letniego, czyli 2020-2021. 

 

4. W dniu 15 stycznia br. wspólnie z radnymi: Marią Brykczyńską, Kamilą Butrymowicz, Bolesławem 

Dzielem wzięliśmy udział w II Nadzwyczajnym Wielkopolskim Kongresie Samorządowym w Poznaniu. 

Tematem były finanse samorządowe jako podstawa działań na rzecz społeczności lokalnych.  

 

5. Wpłynął wniosek w dniu  22 stycznia br. od OSP  Mnichowo w sprawie  nabycia Wozu Strażackiego 

Średniego dla tej jednostki. 

 

6. W dniu 17 stycznia br. uczestniczyłem w otwarciu pierwszego Klubu Seniora, który mieści się w 

świetlicy w Piekarach 

 

7. W dniu 24 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na którym komisja 

ustaliła plan pracy na bieżący rok oraz sporządzono sprawozdanie z pracy w 2019r. 
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8. W dniu 27 stycznia br. odbyły się posiedzenia następujących Komisji: 

- Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, 

- Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  

- Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, 

- oraz Komisji Rewizyjnej. 

Głównym tematem tych posiedzeń było omówienie projektów uchwał, sporządzenie planów pracy na 

2020r i sprawozdań z prac komisji w 2019r.  

W tym dniu odbyło się również spotkanie z autorem Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 

2020-2025 oraz spotkanie z firmą doradczą w sprawie emisji obligacji.  

  
9. W dniu dzisiejszym  odbyły się posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

 

10. W dniu 28.01.br. wpłynęło pismo od Pani Wójt w sprawie projektu budowlanego – przebudowa z 

rozbudową remizy strażackiej wraz w wewnętrzną instalacją gazową w Strzyżewie Smykowym 

 

Ad.7  

a). uchwała Nr XX/133/2020 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na 

lata 2020-2025 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał Panią Wójt – w uzasadnieniu nie ma informacji o oddziaływaniu na 

środowisko, może pani mecenas wypowie się w tej sprawie. 

Pani mecenas Justyna Gałęcka – sprawdzała w ustawie takie uzgodnienie nie jest wymagane. Nie ma 

podstaw do wystąpienia o takie uzgodnienia. 

Przedstawicielka firmy, która przygotowała Strategii Oświaty Gminy Gniezno  omówiła dokument. 

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

powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Głosowanie uchwały: „za „13 głosów, nieobecna radna Iwona Modrzejewska i radny Bolesław Dziel. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

b. uchwała Nr XX/134/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska powiedziała, że 

Klub złożył w dniu 27.01.2020r. wniosek w sprawie zmiany uchwały budżetowej, który jest załącznikiem 

do protokołu i przedstawiła wniosek. 

Głosowanie wniosku Klubu : „za” 10 głosów,”wstrzymujące”1,”przeciw” 1 głos. 

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

rok 2020 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pan Patryk Dobrzyński 

poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. Uwagi dotyczyły zdjęcia środków z budowy drogi w 

Wierzbiczanach i przesunięcie ich na chodnik w Jankowie Dolnym. Druga uwaga, że zmiana pojawiła się 

w dniu dzisiejszym na posiedzeniu komisji. 

 

Głosowanie autopoprawki przedstawionej przez skarbnik. 

„za” 13 głosów,  

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Głosowanie uchwały: za”  11,wstrzymujący 1 głos, przeciw 1 głos. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

                                                                                                                                                                                         

Głosowanie uchwały Nr XX/135/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Gniezno 
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Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego pan Patryk Dobrzyński 

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Radna Maria Brykczyńska stwierdziła, że jest niedopuszczalne dla radnej dowiadywanie się kilka minut 

przed sesją, że zdjęto środki z drogi w Wierzbiczanach na rzecz innej. Uważam, że te pieniądze powinny 

być przesunięte na remont drogi z wsi Wierzbiczany do Jankowa Dolnego. 

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

powiedział, że komisja wnioskowała o zmianę okresu realizacji inwestycji „Budowa Przedszkola w 

Jankowie Dolnym: czy to jest ta poprawka 

Pani Skarbnik – jest to już omówione na komisjach i zapisane w pierwotnej wersji uchwały na str.3 

Głosowanie autopoprawki do uchwały w sprawie WPF   

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

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Głosowanie całej uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Gniezno 

Za 12,przeciw 1,wstrzymujące0 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik  

 

d) uchwała Nr XX/136/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno 

oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do powyższej uchwały. 

Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały „za” 13 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

Glosowanie całej uchwały: „za” 13 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

e).uchwała Nr XX/137/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że opinia 

Komisji jest pozytywna, pytanie komisji i uwaga - dlaczego  firma, która była na komisji ma zająć się 

obligacjami? 

Pani Skarbnik – na komisji była jedna firma, następnie w trakcie były dwie firmy była kontroferta, 

decyzja jeszcze nie została podjęta. Jak będą najkorzystniejsze warunki to przekażemy radnym 

informację, która firma została wybrana. 

Radna Agnieszka Rzempała -Chmielewska – od początku roku urząd wprowadził regulamin  ????? do 30 

tys. euro i rozumiem, że zgodnie z tą procedurą zostanie firma wybrana. 

Pani Skarbnik – tak, oczywiście 

Glosowanie całej uchwały: „za” 11 głosów,1 wstrzymujący, 1 przeciw. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę 15 min. 

Po przerwie. 

Rada uchwalała kolejne uchwały. 

 

f).uchwała Nr XX/138/2020 w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz 

dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie 
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postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, 

Dyrektor GUWU pan Jarosław Wietrzyński przedstawił i omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Marian Kaźmierczak na posiedzeniu komisja szeroko dyskutowała nad 

projektem uchwały. Opinia jest pozytywna, ale z uwagą, aby po dzisiejszej sesji rozpocząć prace nad 

możliwością  wprowadzenia dodatkowego kryterium, za to że dziecko jest szczepione można otrzymać 

dodatkowe punkty i mogli byśmy życzyć sobie od rodziców dodatkowego oświadczenia.  

Taka jest sugestia ze strony części komisji. 

Radna Kamila Butrymowicz – czy to są jedyne kryteria przy przyjęciu dziecka do przedszkola? 

Dyrektor CUWU pan Jarosław Wietrzyński – to są już kryteria ustawowe.  

Radny Łukasz Ciesielski zapytał radnego Mariana Kaźmierczaka jeśli dzisiaj uchwalimy uchwałą i 

później ją będziemy zmieniać to wyjdzie na to, że zmieniamy zasady gry. Niedługo będzie nabór dzieci do 

przedszkoli . 

Radny Marian Kaźmierczak – na tym etapie nie blokujemy przyjęcia, rekrutacja obowiązuje od dnia  

1 marca, a mówimy o następnej weryfikacji, nic się nie zmienia w trakcie. 

Glosowanie uchwały: „za” 12 głosów. Przewodniczący Rady poinformował, że na sali jest obecnych 12 

radnych. W trakcie obrad salę opuścił radny B. Dziel i Z. Lewandowski.   

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

g).uchwała Nr XX/139/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w 

Zdziechowie poprzez zmianę siedziby, 

Dyrektor GUWU pan Jarosław Wietrzyński przedstawił i omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej stwierdził, że opinia komisji jest 

pozytywna. 

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

h). uchwała nr XX/140/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby,  

Dyrektor GUWU pan Jarosław Wietrzyński przedstawił i omówił projekt uchwały. 

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

i).uchwała Nr XX/141/2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie 

Gniezno 

Zastępca Wójta pan Maciej Mądry przedstawił projekt uchwały. 

 Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska pogratulowała Pani Sołtys wsi Braciszewo Czesławie 

Budzyńskiej oraz Liderowi Odnowy Wsi pani Kapeli za to, że podjęły wyzwania i że udało się 

przygotować Strategię. Dalej radna zapytała, że pozostałe cztery strategie muszą być skonsultowane? 

Z-ca Wójta – tak 

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

j).uchwała Nr XX/142/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gniezno na 2020 rok, 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej omówiła projekt uchwały. Plan pracy został umieszczony na stronie 

internetowej urzędu. Jeśli chodzi o tematy posiedzeń to pytałam radnych w ub. roku o kontrole, które 
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chcieliby radni zlecić komisji rewizyjnej i padły propozycje, które są zamieszczone w planie pracy. Plan 

jest ramowy wyznaczający główne kierunki działania komisji i może być uzupełniony przez radę. 

Przewodnicząca poprosiła o załączenie planu pracy komisji do protokołu z dzisiejszej sesji.  

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

k). uchwała Nr XX/143/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok, 

Przewodniczący Komisji Patryk Dobrzyński uzasadnił uchwałę. Plan jest planem ramowym i może być 

zmieniany, został przyjęty na posiedzeniu komisji w dniu 27 stycznia br. 

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

  

l). uchwała Nr XX/144/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok, 

Przewodniczący Komisji Pan Marian Kaźmierczak przedstawił projekt uchwały. 

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

m).uchwała Nr XX/145/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok, 

Przewodnicząca Komisji Pani Maria Brykczyńska omówiła projekt uchwały. Pierwsze posiedzenie w 

sprawie planu pracy odbyło się w m-cu grudniu 2019r.. Kolejne w dniu 27 stycznia br.wszyscy 

członkowie wyrazili opinię pozytywną w sprawie planu.   

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

  

n). uchwała Nr XX/146/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Gniezno na 2020 rok, 

Przewodniczący Komisji Pan Jakub Fryza przedstawił projekt uchwały. Komisja ustaliła plan pracy na 

podstawie aktualnych regulacji prawnych. 

Głosowanie uchwały ”za” 12 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

o).uchwała Nr XX/147/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok 

Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały. 

 

Głosowanie uchwały ”za” 11 głosów. W trakcie głosowania wyszedł radny Ryszard Majewski 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący poprosił kolejno wg. porządku obrad Przewodniczących Komisji sprawozdań za rok 

2019. 

Kolejno sprawozdania przedstawiali: 

Pani Agata Górna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
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Pan Jakub Fryza - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Pan Patryk Dobrzyński - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

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

Pani Maria Brykczyńska - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego 

Sprawozdania są załącznikami do niniejszego protokołu. 

Ad.9 

Wiceprzewodnicząca RadyKamila Butrymowicz przedstawiła informacje o interpelacjach radnych. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska  poruszyła temat swojej interpelacji z m-ca października m.in. 

dot. przedłużenia ul. Kłeckowskiej przez wieś Piekary, aby Wójt podjęła rozmowy z Wojewódzkim 

Zarządem Dróg oraz Miastem Gniezno w sprawie przygotowań do inwestycji kanalizacyjno-drogowej w 

przyszłości. Jest to bardzo duża inwestycja i jest konieczność pozyskania środków zewnętrznych. 

Radna zapytała, co się dzieje w tym temacie, czy były jakieś rozmowy i kto prowadzi ewentualnie takie 

rozmowy ?  

Z-ca Wójta Maciej Mądry – na dzień dzisiejszy jeszcze nie podjęliśmy żadnych rozmów. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – z jakiego powodu nie podjęto rozmów? 

Z-ca Wójta – był nawał pracy, był koniec roku trzeba było prowadzić działania związane z 

przygotowaniem projektu budżetu i dopiero teraz możemy powoli rozpocząć działania. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – poprosiła, aby nad tym tematem się pochylić, aby rozmowy 

były prowadzone w randze wójta lub zastępcy. Radna zaapelowała, aby nie zwlekać, ponieważ należy być 

dużo wcześniej przygotowanym do takiej dużej inwestycji. Rozumiem, że jak zacznie powstawać nowa 

Strategia rozwoju gminy to myślę, że ten rodzaj inwestycji powinien być jako strategiczne działanie 

gminy. 

Z-ca Wójta - prowadzone są rozmowy w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad były uzgodnienia z 

dyrektorem w sprawie zjazdu do gminnych terenów inwestycyjnych. Były to pomyślne rozmowy. 

Inwestycja o której Radna mówiła została wyceniona na ok.24 mln. zł. Najkosztowniejszym zadaniem 

inwestycyjnym w mieście jest wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Rycerskiej. Jeżeli ma być taka  

inwestycja realizowana to muszą być pieniądze i zapis w WPF.   

Ad.10 

Radna Maria Brykczyńska zapytała o : 

- umowy za 2019r. bak umowy w rejestrze umów z przedstawicielami firmy, którzy przedstawiali  sprawę 

obligacji. Prosi o uzupełnienie. 

Przeglądając umowy za 2019r. mam kilka pytań: 

1. promocja Gminy Gniezno podczas turniejów szachowych na różne kwoty od 160 zł do 537 zł.  

Skąd wynika ta różnica? 

2. Paweł Czarnecki - opracowanie autorskiego wniosku o dofinansowanie 3 tys. zł. Czy to chodzi o 

projekt związany z Klubem Seniora, czy Żłobkiem? 

Za-ca Wójta Maciej Mądry – sprawdzę i odpowiemy Pani w formie pisemnej. 

Dalej radna M. Brykczyńska pytała w sprawie umów o: 

3. Umowa podpisana z Fundacją Inspekt na 5.400 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów 

przyrodniczo-historycznych dla dzieci. Czy to było jedno tylko spotkanie te warsztaty, czy tych 

warsztatów odbyło się więcej? Dlaczego pytam. Również organizując różne projekty ta fundacja 

prowadziła u nas warsztaty i kwota była o wiele mniejsza niż tutaj przedstawiona 

4. Warsztaty teatralne 2.240 zł. czy to były jedne warsztaty, czy to był cykl warsztatów? 
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Z-ca Wójta – sprawdzimy to i odpowiemy w formie pisemnej. 

Przewodniczący Rady –zapytał panią mecenas jaki termin nas wiąże na zapytanie radnej jeżeli Wójt lub 

pracownik nie jest w stanie odpowiedzieć na zapytanie? 

Pani Mecenas – jest to zwykłe zapytanie, uznaję, że 14 dni można stosować. W formie pisemnej  musi być 

interpelacja. 

Z-ca Wójta – musi być wyciąg z protokołu i od tej daty możemy odpowiedzieć. 

Przewodniczący Rady zapytał protokolanta czy zdąży z napisaniem wyciągu z protokołu? 

Protokolant Pani Monika Salska – tak. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – zwróciłam uwagę na pewne zachowania urzędników, które 

obserwuję od pewnego czasu. Urzędnikiem się jest nie tylko w godzinach pracy. Jeżeli jest rekrutacja w 

urzędzie to pewne rzeczy są analizowane .Jest coś takiego jak służba przygotowawcza dla urzędnika. 

Zdany egzamin poświadcza, że urzędnik jest gotowy do pracy w samorządzie lokalnym.  Czy urząd 

dysponuje kodeksem etycznym, z którym urzędnicy mogą się zapoznać, bo może urzędnicy nie wiedzą, że 

takie zachowanie jest niewłaściwe. Radna zawnioskowała, że jeżeli nie ma takiego kodeksu, aby Pani 

Sekretarz to przygotowała i wszyscy urzędnicy by się z nim zapoznali.  

Z-ca Wójta – zapytał panią mecenas, czy urzędnik gminy podlega pod ustawę o służbie cywilnej? 

Pani Mecenas – podlegamy pod ustawę o pracownikach samorządowych. Co do kodeksów etycznych 

jeszcze się nie spotkałam, ale mogę to sprawdzić.  

Przewodniczący Rady – zapytał radną ,czy to jest wniosek do Pani Wójt? 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska odpowiedziała, że tak. 

Sołtys wsi Zdziechowa poruszyła sprawę naprawy drogi w kierunku Działynia. Są zaorane rowy 

melioracyjne, w m-cu lutym będzie zebranie w tej sprawie, aby ta droga nie zniknęła z mapy Polski. 

Pani Sołtys zapytała radnego Łukasza Ciesielskiego, co zostało zrobione i co możemy zrobić?  

Następnie Pani Sołtys zapytała radnych, czy wzięto pod uwagę sytuacje awaryjne na drogach jak będzie 

zaorana to skąd weźmiemy pieniądze na nową nawierzchnię tej drogi. 

Radny Łukasz Ciesielski – problem powstał kiedy Ośrodek Doradztwa Rolniczego podpisał nową umowę 

dzierżawy z rolnikami którzy obecnie użytkują pola. Przy tej drodze były częściowo rowy, byli geodeci. 

Była szybka reakcja z mojej strony, wykonałem zdjęcia i przesłałem do Kierownika Referatu Pana 

Roberta Błocha. Prosimy o szybką reakcję  ze strony Pani Wójt. 

Kilka lat temu na części tej drogi została wykonana nowa nakładka, a obecnie jak nie ma poboczy i 

rowów będzie niszczona. Jeżeli będzie taka możliwość to obiecuję, że dopełnię wszelkich starań aby 

droga była wykonana. 

Radna Maria Brykczyńska – złożyła wniosek formalny, aby jak najprędzej odbyło się szkolenie radnych z 

zakresu planowania przestrzennego ponieważ jest coraz więcej problemów w gminie. W dniu 10 lutego 

br. odbędzie się posiedzenie komisji z rolnikami. Jest problem z rolnikami i mieszkańcami napływowymi. 

 Rolnicy chcą się rozwijać natomiast nowi mieszkańcy ograniczają rolników. 

Przewodniczący Rady – takie szkolenie jest zgłoszone i oczekujemy. 

Radna Kamila Butrymowicz – zapytała Pana Wójta –w sprawie agregatu, czy zostały wyznaczone osoby 

do szkolenia ? 

Z-ca Wójta – tak, zostały wyznaczone dwie osoby z Modliszewa ochotnicy oraz pracownik urzędu.  

Następnie radna Kamila Butrymowicz pytanie do z-cy Wójta -  w sprawie organizacji pozarządowych, 

kwota dotacji zabezpieczona w budżecie 100 tys. zł. Czy są już wytyczne w jaki sposób zostanie to 

rozdzielone. 

Z-ca Wójta – tak jak to wynika z uchwały, musi być komisja która będzie obradowała w jaki sposób 

rozdzielić te środki. 
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Dalej radna zapytała, kiedy to będzie się działo ponieważ różne imprezy i warsztaty dzieją się w maju, 

czerwcu lub latem. 

Z-ca Wójta – dowiem się i też odpowiemy Pani. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – w nawiązaniu do wypowiedzi radnej K. Butrymowicz to, aby 

na 2021 konkretna propozycja działań w ramach otwartych konkursów ofert była już w projekcie budżetu. 

Od początku roku powinna być powołana  komisja konsultacyjna pracować. 

Wnioskuję, aby do budżetu na 2021r. dokładne propozycje kwot w ramach otwartych konkursów były już   

w projekcie budżetu 15 listopada. 

Następnie radna zapytała, czy jest problem z pozyskaniem  uczestników projektu Cyfryzacja czy projekt 

jest zagrożony i nie mamy określonej liczby chętnych? 

Z-ca Wójta – cały czas osoby dopisują się do listy, obecnie jest ok.100 osób. Cały czas pracujemy nad 

tym, aby osoby się dopisywały. 

Dalej z-ca Wójta powiedział, że uchwała o pożytku publicznym została podjęta przed końcem roku. 

Radna A.Rzempała-Chmielewska – to znaczy, że trzeba wcześniej pomyśleć o tym i przygotować 

uchwałę w październiku. Generalnie szanujący się samorząd ogłasza konkursy na przełomie roku, taka 

powinna być praktyka. Rozumiem, że jako gmina robimy to po raz pierwszy, powinniśmy wiedzieć jakie 

są potrzeby w gminie stąd komisja konsultacyjna, która powinna wyznaczyć kierunki i zastanowić się 

jakie są kwoty realne do wykonania i to powinno by zrobione dużo wcześniej.  

Wnoszę o to, aby na budżet 2021 były pół roku wcześniej przygotowane propozycje.  

Radna Łukasz Ciesielski – w sprawie agregatu o którym mówiła radna Butrymowicz, radni byli za tym, 

aby zakupić taki agregat. Radny zapytał, gdzie ten agregat będzie podłączony w jakich budynkach i kiedy 

zostaną wykonane  przyłącza, aby można było bezpiecznie podłączyć agregat. 

Z-ca Wójta – zostały wysłane zapytania ofertowe i czekamy na wyniki.  

Radny Łukasz Ciesielski – które budynki mogą być podłączone. 

Z-ca Wójta – strategiczne budynki : szkoły, przedszkola, ujęcie wody w Modliszewku. 

Dalej radny powiedział, że wydaje się, że najbardziej strategicznym miejscem docelowym gdzie powinien 

być to hydrofornia w  Modliszewku. Cała obsługa agregatu polega na tym, aby dopilnować, aby było 

paliwo. 

Z-ca Wójta – czy radni widzieli jak wygląda  przepompownia  jak jest zaniedbana. Dzierżawca nie dbał. 

Gmina przeprowadziła remont dachu. Chcemy, aby agregat był pod opieką gminy, ktoś musi być  

odpowiedzialny, aby nie został zniszczony. To jest główny powód, że nie chcemy, aby agregat był na stałe 

w przepompowni w Modliszewku. Jeżeli korzysta dzierżawca to on powinien kupić agregat i 

wykorzystywać do swoich celów. Agregat musi mieć nadzorcę i dlatego umieściliśmy go w OSP w 

Modliszewku, gdzie jest najbliżej przepompowni. 

Radna Łukasz Ciesielski – to rozumiem, że gmina mogła nie kupić agregatu, jeśli mógł to zrobić 

dzierżawca to dlaczego gmina kupiła agregat 

Radny Łukasz Ciesielski – w projekcie budżetu są pieniądze na budowę drogi Zdziechowa- Krzyszczewo-

Pyszczyn , czy są podjęte jakieś kroki i czy geodeta, który miał się zająć pewną sprawą zaczął coś w tym 

kierunku robić? 

Z-ca Wójta -  dowiem się i odpowiemy Panu. Wiedziałem, że miało iść zapytanie ofertowe ze względu na 

to, że kwota wyceniona pracy geodety miała być znaczna. 

Radna Maria Brykczyńska – zgadzam się z radną A. Rzepomałą-Chmielewską, że środki na organizacje 

pozarządowe powinny być dużo wcześniej przeznaczone. Cieszę się, że są zagwarantowane środki w 

budżecie na organizacje pozarządowe. Komisja konsultacyjna będzie powołana będzie  w m-cu lutym br. 
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Następnie radna zapytała wójta ,czy będzie wyremontowana droga we wsi Wierzbiczany- Jankowo Dolne 

jeżeli tak to kiedy i w jakim zakresie? 

Z-ca Wójta – naprawa drogi nie została ujęta w budżecie na 2020r. może istnieje szansa jeżeli zejdzie to 

zadanie z drogi w Wierzbiczanach.   

Radna Maria Brykczyńska - dlaczego projekt na drogę w Wierzbiczanach nie przeszedł? Czy była 

informacja na piśmie? 

Z-ca Wójta – nie, dostaliśmy tylko informację, że następna droga czyli Lubochnia przeszła do następnego 

etapu i będzie zatwierdzana. 

Radna M. Brykczyńska – mój wniosek do Wójta i proszę o odpowiedź dlaczego ta droga nie przeszła. 

Nie ma żadnej odpowiedzi zwrotnej, to jak można mówić, że ta droga nie będzie robiona.  

Może by chociaż urzędnik zadzwonił i się dowiedział. To powinno być na piśmie. 

Z-ca Wójta – czy może Przewodniczący udzielić głosu Pani mecenas, czy zawsze są odpowiedzi na 

piśmie? 

Pani mecenas –trudno mi się wypowiedzieć, bo nie znam dokładnie warunków składania tego wniosku.  

Może było to tak, że tylko jedna droga przechodzi dalej i przyszła informacja pozytywna, że jedna 

przechodzi dalej, a co do drugiej przemilczano temat. Można to wyjaśnić. 

Radna M. Brykczyńska – bym prosiła. Jeżeli już skreślamy jakąś inwestycję to musimy mieć do tego 

podstawę. 

Radny Łukasz Ciesielski – zapytał panią skarbnik: czy pomimo zapłacenia faktury w roku 2019 za 

inwestycję w Zdziechowie. Z jakim wynikiem zakończyła rok 2019 z niedoborem, czy z nadwyżką. 

Proszę podać sumę, aby wszyscy mieszkańcy byli świadomi. 

Pani Skarbnik – rok 2019 zakończyliśmy z deficytem na poziomie 5mln.801 tys. zł. 

Dalej radny zapytał co z tymi środkami, które zostały na koniec roku? 

Pani Skarbnik –nie wszystkie zadania zostały wykonane w całości. Była zaciągnięta pożyczka w 

wysokości 6 mln. zł. Z tych inwestycji, które nie zostały zrealizowane udało się zapłacić fakturę za 

Zdziechowę. 

Radna Łukasz Ciesielski czy jakieś pieniądze przejdą z 2019 jako wolne środki na rok 2020? Jeśli są, to 

jaka to kwota? Była rozmowa na posiedzeniu komisji, że została kwota 3mln.zł. 

Pani Skarbnik – wolnych środków w tym roku z roku 2019 nie uruchamiamy. Około 2 mln. zł. przeszło 

środków fizycznie na rachunku to są niezrealizowane zadania. Budżet nie został wykonany w 100%. 

 

Z-ca Wójta – nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była na początku roku 2019r, że wpłynęłą 

faktura z firmy Henbud na kwotę 2mln.800 tys. zł a w kasie urzędu było 1mln.200 tys. zł. Nie można 

wyzerować środków przejść z zerowym budżetem na początku roku z uwagi na to, że są bieżące płatności.  

Radny Łukasz Ciesielski – pieniądze zostały w 2019r.tylko dlatego, że coś nie zostało wykonane.    

Pani Skarbnik – nie można przewidzieć wykonania budżetu w 100% wolne środki zawsze przechodzą. 

Nie możemy pozwolić sobie na to, aby wyzerować rachunek bankowy. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – w sprawie drogi w Wierzbiczanach jestem zaskoczona tym, 

że poprawka została zaproponowana chwilę przed sesją i się okazuje, że nie ma dokumentu 

potwierdzającego, że tej inwestycji nie będzie. 

Informacja na piśmie jest podstawą. Nic w urzędach nie załatwia się na słowo.  

 Nie wyobrażam sobie, że taki dokument może nie wpłynąć, a Rada podejmuje decyzje bez informacji 

pisemnej. 
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Pani Skarbnik – ja dostałam informację na piśmie z referatu inwestycji, czy będzie ta droga realizowana, 

czy nie. Zwrócimy się do kierownika, aby doprecyzował. 

Radna Maria Brykczyńska – to ,że ta inwestycja została wyrzucona  i dzisiaj radni o tym się dowiedzieli 

jest niedopuszczalne.  

Pani Skarbnik – inwestycja nie została usunięta tylko została umniejszona o 71 tys. zł. cały czas jest 

zapisana w załączniku majątkowym. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – to proszę  o wyjaśnienie. To o jaką kwotę gmina 

wnioskowała, droga kosztuje 670 tys. i 600 tys. gminy, a 71 tys. z funduszu Dróg Samorządowych?  

Z-ca Wójta – maksymalna kwota dofinansowania do budowy drogi to 50%. 

Pani Skarbnik – droga była zapisana w budżecie pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Było  

zapisane w budżecie 674 tys. umniejszyliśmy zadanie o 71 tys. na budowę chodnika. Nadal jest zapisane 

w zadaniach majątkowych i zadanie nie zostało usunięte.   

Ad.11  

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki zamknął obrady XX 

sesji. Rady Gminy.  

  

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 – 17.40 

 

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 


