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Protokół Nr III /2018 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 20 grudnia 2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia III Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Nawrocki, który 

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Panią Wójt Gminy Marię 

Suplicką, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Skarbnik Panią Barbarę Kanoniczak, Dyrektora 

GCUW Pana Jarosława Wietrzyńskiego, Dyrektorów Szkół gminnych i przedszkoli, Dyrektora Gminnej 

Jednostki Kultury Panią Mirosławę Bakalarz, Radcę Prawnego Pana Henryka Klicha, Kierownika 

GOPS-u Pana Mariusza Jopę, sołtysów gminy Gniezno, Przedstawicieli Policji - dzielnicowych Gminy 

Gniezno, Przedstawicieli Gminnych Jednostek OSP, mieszkańców gminy, przedstawicieli mediów 

lokalnych.   

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 15 radnych wobec tego wszystkie uchwały podejmowane 

na sesji będą prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.       

 

Ad.2 

  Porządek obrad: 
 1/. Otwarcie III sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Przyjęcie protokołu z II sesji rady.  

6 /.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

7/. Dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez Przewodniczących Komisji 

8/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.  

c/. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w      

     ramach programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

d/. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i    

    Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019  

e/. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w zakresie  

    dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup  

    posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz  

   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia  

   pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych  

   wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  

   i w domu” na lata 2019-2023 

f/.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2019r. 

g/.uchwały budżetowej na 2019r. 

h/.odwołania skarbnika  Gminy Gniezno. 

i/. powołania skarbnika Gminy Gniezno. 

 9/.Wolne wnioski i informacje. 

         10/.Zakończenie obrad III  sesji Rady Gminy. 
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Ad.3 

Wniosków  do porządku obrad radni nie zgłosili. 

 Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki zaproponował, aby pkt.7 przenieść i omówić przed budżetem na 

2019r. 

Wszyscy radni byli za porządkiem obrad ze zmianą którą zaproponował Przewodniczący Rady.  

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.1 

 

Ad.4 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Radną Panią Kamilę Butrymowicz, 

Radną Panią Iwonę Modrzejewską, Radnego Pana Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada głosowała imiennie skład  komisji jednogłośnie „za” 15 głosów.  
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.2 

 

Ad.5 

Radni przyjęłi protokół obrad z II sesji bez uwag jednogłośnie.   

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. 

Poinformował o kilku pismach które wpłynęły do biura Rady z: OSP Mnichowo, Modliszewa i Strzyżewa 

Smykowego oraz  przedstawił ich treść. 

Wpłynęła interpelacja od radnej Pani Iwony Pajkert z Mnichowa, przedstawił jej treść i przekazał na ręce 

Pani Wójt. Odpowiedź ma być udzielona w ciągu 14 dni. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała radcę prawnego do kogo składać interpelacje? 

Radca Prawny Pan Henryk Klich – art.24 ust.3ustawy o samorządzie gminnym  mówi, że radny może 

składać interpelacje i zapytania do Wójta,ust.4 zawiera definicję interpelacji. W ust.6 wyraźnie jest zapis, 

że interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady który musi je odnotować. 

Ponadto Przewodniczący Rady wg. definicji ustawowej  powinien zakwalifikować że to jest interpelacja, 

to jest zapytanie i przekazać pismem przewodnim do Pani Wójt. Wójt musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni 

od otrzymania interpelacji. Adresować interpelacje do Wójta, ale składać w biurze rady. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że planowane jest szkolenie prowadzone przez WOKISS  

na przełomie stycznia i lutego br. nt. Status prawny Radnego. Będzie to szkolenie na miejscu w urzędzie 

gminy nieodpłatne. 

Ad.8 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został omówiony na 

wspólnym posiedzeniu komisji. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie - „za” 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 3.  

- uchwała Nr III/15/2018r.w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.  

Uchwała podjęta jednogłośnie - ”za” 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 4.  

 

- uchwała  nr III/16/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała podjęta jednogłośnie - ”za” 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 5 

 



 3 

- uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

 Uchwała podjęta jednogłośnie. – „za” 15 głosów.Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 5 

- uchwała Nr III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy 

w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup  

posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała podjęta jednogłośnie – „za” 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 6. 

 

Ad.7 – dyskusja i wyrażenie opinii o proponowanym projekcie budżetu przez Przewodniczących Komisji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 15 listopada wpłynął do rady  projekt budżetu gminy Gniezno na 2019r.  

W dniu 12 grudnia br. wpłynęła pozytywna opinia z RIO dotycząca tego projektu, jest do wglądu w biurze rady, 

sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wyrażenie opinii o projekcie budżetu przez Przewodniczących Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Agata Górna powiedziała, że proponowany budżet jest kompromisem  

między potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi gminy. RIO w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu na 2019r. Podkreślić należy, że zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi 

wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu gminy. Planowane realne dochody budżetu 

zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2019rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Patryk Dobrzyński – w dniu 18 grudnia 2018r.komisja 

zebrała się, aby zaopiniować projekt budżetu na 2019r. Zgłoszono następujące uwagi: 

- do § 6057 oraz 6059 radna Pani Maria Brykczyńska zaproponowała, aby budowę i zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy wiejskiej w Piekarach, która znacząco przekracza budżet przeznaczony na ten cel – sugestia radnej: 

rezygnacja z kosztów przekraczających planowany budżet na tą inwestycję. 

- w odniesieniu do §  6050  radni zasugerowali wstrzymanie wykonania inwestycji polegającej na budowie 

infrastruktury przy działce Wierzbiczany 105 i przeznaczenie tej kwoty na inny rejon we wsi Wierzbiczany. 

- w odniesieniu do § 6050 radni proponują wstrzymanie się od realizacji inwestycji polegającej na budowie 

świetlicy wiejskiej w Łabiszynku w celu pozyskania środków zewnętrznych. 

- w odniesieniu do działu 921 radna Pani Maria Brykczyńska: w związku z dużymi nakładami na utrzymanie 

świetlic wiejskich na terenie gminy Gniezno zaproponowała zatrudnienie animatora kultury do pracy w świetlicach. 

Powyższe sugestie są propozycją komisji budżetowo-gospodarczej do wprowadzenia zmian w realizacji budżetu w 

2019r. Natomiast w głosowaniu zaopiniowano pozytywnie projekt budżetu na 2019r. mając powyższe na uwadze. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak – po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2019r. na 

posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018r.komisja  postanowiła jednogłośnie zaopiniować projekt budżetu. Jednocześnie  

komisja zgadza się z propozycją Pani Wójt, by przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanych  zadań każde z 

nich zostało dokładnie przeanalizowane. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jakub Fryza -  na posiedzeniu komisji w dniu 18 grudnia 

2018r. członkowie komisji jednogłośnie wydali pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2019r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt budżetu był omawiany szczegółowo na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 

2018r. ale zapytał, czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos  w tej sprawie. 

Radna Pani Kamila Butrymowicz zapytała panią skarbnik o rozdział 902000 605 – zadania w zakresie kultury 

fizycznej proszę wyjaśnić, czy w ramach podanej kwoty są również finansowane wyjazdy z przedszkola lub szkoły? 

Skarbnik – odpowiedziała, że nie. To są tylko wydatki  urzędu np. na nagrody, puchary. Wydatki te są związane z 

kulturą fizyczną.   
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Radna K. Butrymowicz  zapytała do kogo zwrócić się jeśli chodzi o koszt autokaru, który przewoził dzieci które 

reprezentowały przedszkole w Zdziechowie, aby znalazły się finanse na ten cel. 

Skarbnik – do oświaty.  

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o krótki komentarz do uchwały WPF na 2019r. 

Pani Skarbnik – WPF jest dostosowany do budżetu na 2019r. Wszystkie dochody i wydatki są podane w 

wysokościach które rzeczywiście mogą wystąpić. Przyjęto też wydatki w wysokości  60 mln.zł .natomiast dochody 

w wysokości  53 mln.zł. 

 Skarbnik Pani Barbara Kanoniczak omówiła projekt budżetu na 2019 r.  

Łączne dochody zaplanowane na 2019 rok zamykają się kwotą 53.662.023,00zł z tego dochody bieżące wynoszą 

49 885 568,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 3 776 455,00 zł i dotyczą głownie dofinasowania zadań 

majątkowych środkami z UE tj. , zadanie dotyczące budowy budynku szkoły podstawowej w Zdziechowie, zadanie 

również kontynuowane z lat poprzednich  - 2 990 810,00 zł. oraz na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu 

przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary – 285 645,00 zł. 

Pozostała kwota dochodów majątkowych pochodzi ze sprzedaży działek w Jankowe Dolnym i Osińcu – planowana 

kwota do 500.000,00 zł 

Do budżetu przyjęto dotacje na zadanie zlecone, które wynoszą łącznie 13 245 736,00 zł 

Z czego największa dotyczy świadczenia wychowawczego (500,00 +) – 8 888 438,00 zł. i świadczeń rodzinnych 

4 217 448,00 zł. 

Dotacje na zadania zlecone stanowią 25% ogólnych dochodów. 

Dotacje na zadania własne wynoszą 548 303,00 zł. 1 % dochodów. 

Łącznie dotacje stanowią 26% ogólnej kwoty dochodów budżetu. 

Kwoty dotacji przyjęto w wysokościach określonych przez |Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro 

Wyborcze. 

Subwencje ogólną przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 10 073 641,00 co stanowi 18,77% 

zaplanowanych dochodów. 

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2018 na podstawie uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 

6.11.2017 r. oraz wykonania w roku 2017 i 2018 r. 

W zaplanowanych dochodach kwotę 306 650,00 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe 

Gminy i dotyczą głownie opłat za żywienie dzieci w przedszkolach. 

W ramach przyjętych do planu dochodów zaplanowano realizację niżej wymienionych wydatków. 

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 60 332 214,00 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 

16 016 985,00 zł z tego na dwa projekty dofinansowane środkami z UE 5 605 485,00 zł. Wydatki bieżące zamykają 

się kwotą 44 315 229,00 zł. 

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2017 r. , zadania proponowane do 

realizacji w 2018 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 203%. 

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane w 2019 r. z funduszu sołeckiego w 

łącznej wysokości 785 860,13 zł. 

Z wydatków majątkowych: 

10 484 041,00 zł. przeznaczono na budowę Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Zdziechowie, 2 460 000,00 na 

drogi i chodniki, 300 000,00 na oświetlenie, 1 000 000,00 zł na przedszkole w Jankowie Dolnym, 553 916,00 zł. 

zagospodarowanie tereny przy świetlicy w m. Piekary. Zaplanowano kredyt w wysokości 8 736 190,68 zł. na 

pokrycie występujące deficyt budżetu Gminy, w związku z budową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Zdziechowie oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. 

 Realne zadłużenie Gminy na koniec roku 2018 wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek 

wyniesie  - 21 935 999,68 zł 

 W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez jednostki 

organizacyjne Gminy tj. : 
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1) GOPS – 14 144 451,00 zł 

2) Oświata – 14 780 210,00 zł 

3) Urząd Gminy – 31 407 553,00 zł 

W wydatkach jednostek oświatowych ok. 75% to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki 

realizowane przez GOPS są w ok. 93% finansowane z dotacji na zadania zlecone. 

Radni nie mieli pytań. 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski  poprosił, „” aby radna Pani Maria Brykczyńska powiedziała o 

zabranie  jakiej inwestycji wnosi przewidzianej w projekcie budżetu na rok 2019r. z wsi Wierzbiczany.” 

Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że w budżecie w budżecie są przeznaczone pieniądze na budowę drogi na 

os.Żurawia – Wierzbiczany 105, gdzie od początku byłam przeciwna również w poprzedniej kadencji. Chciałabym, 

aby te pieniądze były przeniesione na budowę drogi  w innym miejscu we wsi Wierzbiczany.  

 

Odczytano  uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 

2019r. 

Uchwała podjęta jednomyślnie – 15 głosów „za” 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 8  

Odczytano uchwałę nr III/20/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. 

Uchwała podjęta jednomyślnie „za” 14 głosów. 

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

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 9. 

Ad.8 - h,i  

Radny Pan Marian Kaźmierczak zgłosił wniosek formalny, aby zmienić jedno słowo w uchwałach dotyczących 

odwołania i powołania skarbnika. Słowa w § 1 uchwał  „odwołać „ i „ powołać” zastąpić słowami” odwołuje się „ i 

„ powołuje się”. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego M. Kaźmierczaka  pod głosowanie. 

„Za” było 13 głosów, wstrzymujące 2. 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 10. 

Przewodniczący Rady zapoznał Radę z wnioskiem Wójta o odwołaniu skarbnika. 

Odczytano projekt uchwały nr III/21/2018 w sprawie odwołania skarbnika  Gminy Gniezno. 

Rada głosowała następująco: „za” 10 głosów, „wstrzymujące „3,”przeciw” 1. 

W głosowaniu nie brał udziału radny Pan Zygmunt Lewandowski, który wyszedł z sali. 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 11. 

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Pani Wójt w sprawie powołania skarbnika gminy Gniezno.  

Poinformował, że w dniu 18 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie całej rady z Panią Wójt, nową Panią Skarbnik 

która powiedziała kilka zdań o sobie.  

Radna Pani Maria Brykczyńska zaproponowała, aby nowa Pani Skarbnik przedstawiła się obecnym na sali obrad.  

Pani Ewa Kaźmierska powiedziała kilka słów o swoim doświadczeniu zawodowym. 

Odczytano projekt uchwały nr. III/22/2018 w sprawie  powołania skarbnika Gminy Gniezno.  

Glosowanie uchwały: „za” 14,”wstrzymujące” 1,”przeciw” 0. 

Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12. 

Ad.9 

Radna Pani Maria Brykczyńska – złożyła interpelację do Pani Wójt w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego 

i ją przeczytała. 

Z komentarzem [MS1]: Ńska zaproponowała,aby nowa Pani 

skarbnik zaprezentowała się  
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Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – droga na osiedlu Żurawia w Wierzbiczanach będzie 

współfinansowana przez mieszkańców jest to droga gminna. Nabywcy domów na tym osiedlu płacą za pół drogi, 

druga część miała być współfinansowana przez gminę. Tak wynikało z informacji na poprzednich sesjach. 

Poprzednia rada wyraziła na to zgodę. Obie drogi we wsi Wierzbiczany są bardzo potrzebne.  

Radna Pani Agata Górna zapytała sołtysa ile lat ma to osiedle? W gminie Gniezno są osiedla gdzie osiedla są od 20 

lat i mieszkańcy też chcą dróg. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała kiedy w styczniu 2019r. będzie sesja ponieważ będzie opracowywany 

projekt nowego Statutu i aby radni gowcześniej  otrzymali i wnieśli swoje uwagi. 

Przewodniczący Rady – ostatni tydzień 28-30 stycznia 2019r. będą uchwalone plany pracy wszystkich komisji i 

rady. 

Radny Pan Łukasz Ciesielski – poinformował na jakim etapie jest odbudowa Pomnika Powstania Wielkopolskiego 

w Zdziechowie. Podziękował Pani Wójt za częściowe sfinansowanie pomnika. Na ukończeniu jest orzeł który 

wykonuje artysta rzeźbiarz. Koszt pomnika zamknął się w budżecie. Podziękował wszystkim mieszkańcom, 

radnym, pani wójt, sołtysom. 

Radny zaprosił wszystkich do wsi Zdziechowa  na 30 grudnia 2018r.o  godz.11 na uroczyste obchody 100- rocznicy 

Powstania Wielkopolskiego. 

Pani Wójt – w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Pana Łukasza Ciesielskiego ze swojej strony serdecznie zaprosiła 

na uroczystość odsłonięcia Pomnika Powstania Wielkopolskiego. Jest to dla gminy ważne wydarzenie.  

Uroczystości rozpoczynają się w Kościele w Zdziechowie  o godz.11 w dniu 30 grudnia 2018r.  

W uroczystości uczestniczyć będzie wielu zacnych gości, m.in. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. 

Po uroczystości w Kościele będzie odsłonięcie Pomnika i poczęstunek dla gości zaproszonych. Serdecznie 

zapraszam bo jest to ważne dla Gminy wydarzenie. W Zdziechowie odbyła się potyczka, która miała duży wpływ w 

rozwoju całej sytuacji i zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady i Pani Wójt złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. 

Ad.11 

W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął III sesję Rady Gminy Gniezno.   

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 -14.50 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


