


Gniezno, dnia 31 maja 2021r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 Zgodnie z wymaganiami ustawowymi przedkładam Raport o stanie Gminy Gniezno 

za rok 2020. Rok ten był wyjątkowy ze względu na zagrożenie epidemiczne związane  

z pandemią Covid-19. Nie zważając jednak na trudności związane z tą sytuacją kryzysową 

Gmina Gniezno konsekwentnie  realizowała swoje zadania i nieprzerwanie świadczyła usługi 

swoim mieszkańcom i klientom.  Przedłożony raport przywołuje wszystkie uchwały Rady 

Gminy Gniezno podjęte w 2020r. i opisuje ich wykonanie, jak również uchwały mające 

wymiar wieloletni oraz zrealizowane plany, programy i kierunki rozwoju. 

Wyrażam nadzieję, że przygotowany raport ułatwi mieszkańcom  zapoznać się ze 

stanem gminy i będzie pomocny w przypadku udziału w debacie publicznej.   

Składam podziękowania Przewodniczącemu i Radnym Rady Gminy Gniezno, 

dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i przewodniczącej 

rady osiedla Łabiszynek oraz wszystkim współpracownikom za współdziałanie w zarządzaniu 

Gminą Gniezno. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Maria Suplicka 

Wójt Gminy Gniezno 
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Władze Gminy Gniezno 

Wójt Gminy Gniezno 

W stosunkach publiczno - prawnych Gminę Gniezno reprezentuje Wójt Gminy Gniezno Pani 

Maria Suplicka. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy Gniezno, realizuje zadania gminy wynikające  

z przepisów prawa oraz nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy 

Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu 

Gminy zajmuje się Sekretarz Gminy Hanna Wrzaskowska, natomiast zakres zadań związanych  

z gospodarką finansową Gminy Gniezno oraz realizacją budżetu należy do Skarbnika Gminy  Lidii 

Lebizon. 

 

Rada Gminy Gniezno 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy Gniezno, która rozpatruje  

i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. W 2020 r. władza 

uchwałodawcza sprawowana była przez 15 radnych Rady Gminy Gniezno VIII kadencji, funkcję 

Przewodniczącego Rady pełnił Mariusz Nawrocki. 

Tabela nr 1. Rada Gminy Gniezno 

Rada Gminy Gniezno w 2020 r. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcje 

1 Mariusz Nawrocki Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 

2 Kamila Butrymowicz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska  

i Porządku Publicznego 

3 Wioletta Nawrocka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska  

i Porządku Publicznego 

4 Maria Brykczyńska Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

5 Łukasz Ciesielski Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów 

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

6 Patryk Dobrzyński Przewodniczący  Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska  

i Porządku Publicznego 

7 Bolesław Dziel Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarki Rolnej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 
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8 Jakub Fryza Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

9 Agata Górna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

10 Marian Kaźmiercak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

11 Zygmunt Lewandowski Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

12 Ryszard Majewski Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego 

13 Iwona Modrzejewska Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

14 Iwona Pajkert Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

15 Agnieszka Rzempała-

Chmielewska 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 
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1. Demografia 

Podobnie jak w roku poprzednim w Gminie Gniezno obserwuje się przyrost mieszkańców 

terenów wiejskich. Gęstość zaludnienia gminy Gniezno wynosi 71,99 os/km2. Na koniec roku 2020 

zanotowano 12 815 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, a ogólna liczba ludności wzrosła 

o 429 osoby. Największym sołectwem pod względem liczby ludności w gminie Gniezno jest Jankowo 

Dolne/Jankówko. Na drugim miejscu plasuje się sołectwo Osiniec, na trzecim natomiast Sołectwo 

Mnichowo. Sołectwo Jankowo Dolne/Jankówko liczy 1024 mieszkańców, Osiniec 998, Mnichowo 

natomiast 838. Najmniejsze sołectwa gminne to Obórka oraz Napoleonowo, które liczą po 78 

mieszkańców.  

 

Tabela nr 2. Stan ludności gminy Gniezno na dzień 31.12.2020 r. z podziałem na sołectwa 

  

l.p. Miejscowość       Liczba 

mieszkańców 

1.   Braciszewo 121 

2.   Dalki 520 

3.   Dębówiec 202 

4.   Ganina 146 

5.   Goślinowo/Winiary 790 

6.   Jankowo Dolne/Jankówko 1024 

7.   Kalina 323 

8.   Krzyszczewo 90 

9.   Lubochnia 348 

10.   Lulkowo 304 

11.   Łabiszynek 565 

12.   Mnichowo 838 

13.   Modliszewo 326 

14.   Modliszewko 481 

15.   Mączniki 111 

16.   Napoleonowo 78 

17.   Obora 351 

18.   Obórka 78 

19.   Osiniec 998 

20.   Piekary 535 

21.   Pyszczyn 214 

22.   Pyszczynek 191 

23.   Skiereszewo 317 

24.   Strzyżewo Kościelne 212 

25.   Strzyżewo Paczkowe 282 

26.   Strzyżewo Smykowe 180 

27.   Szczytniki Duchowne 758 

28.   Wełnica 727 

29.   Wierzbiczany 293 

30.   Wola Skorzęcka 308 

31.   Zdziechowa 791 
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W 2020 roku w Gminie Gniezno zaobserwowano zwiększony przyrost naturalny urodziło się – 141  

dzieci, zgonów nastąpiło 86. 

Podsumowując można stwierdzić, że coraz więcej ludzi migruje z miasta na wieś. Przejawia się 

to w przedstawionych powyżej statystykach, ale także w ciągłych potrzebach mieszkańców na 

nową infrastrukturę w Gminie Gniezno. Nowo powstające osiedla potrzebują przebudowy lub 

budowy nowych dróg, odpowiedniego ich doświetlenia, ale także doprowadzenia wody czy prądu. 

Kolejnym czynnikiem, który pokazuje wzrost liczby mieszkańców w Gminie Gniezno jest zwiększone 

wytwarzanie śmieci, które gmina jest zobowiązana odbierać. Przekłada się to także na wzrost 

wpływu do budżetu Gminy Gniezno z tytułu opłat podatkowych.  

 

2. Finanse gminy 

2.1. Stan finansów i budżetu gminy 

 

Budżet Gminy Gniezno na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gniezno nr XIX/131/2019 

z dnia30.12.2019 r. w następujących wysokościach: 

Dochody  61 304 812,02 zł w tym:     

dochody  bieżące       -      58 993 312,02  zł 

dochody majątkowe  -      2 311 500,00  zł 

Wydatki   67 135 812,02 zł w tym: 

wydatki bieżące      -     52 711 788,61 zł 

wydatki majątkowe  -   14 424 023,41 zł 

W trakcie roku  budżet Gminy Gniezno był zmieniany 27 Zarządzeniami Wójta oraz 11 uchwałami Rady 

Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu  

wynoszą: 

Dochody 73 039 736,99 zł, w tym: 

− dochody bieżące           68 287 244,25 zł 

− dochody majątkowe       4 752 492,74 zł 

Wydatki   77 503 465,99 zł, w tym: 

− wydatki bieżące              62 223 926,44 zł 

− wydatki majątkowe       15 279 539,55 zł 

Budżet na koniec 2020 roku  po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 4 463 729,00 zł a po 

stronie wykonania  zamyka się deficytem   w wysokości  893 608,82 zł (sprawozdanie Rb-NDS ). 

Zadłużenie Gminy Gniezno na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 31 751 

000,00 zł. W tym kwota 8 801 000,00 zł z emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych (m.in. budowa Kompleksu Oświatowego w Zdziechowie). 

 

 Plan dochodów po zmianach wyniósł 73 039 736,99 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 

roku wyniosło 72 745 611,54 zł  co stanowi 99,60 % planu, w tym: 
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Tabela nr 3. Dochody Gminy Gniezno w 2020 roku 

DOCHODY PLAN WYKONANIE % 

BIEŻĄCE 68 287 244,25 67 893 090,57 99,42 

MAJĄTKOWE 4 752 492,74 4 852 520,97 102,10 

 

 Plan wydatków po zmianach wynosi 77 503 465,99 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wynosi 73 639 220,36 zł, co stanowi 95,01 % planu, w tym : 

Tabela nr 4. Wydatki Gminy Gniezno w 2020 roku 

WYDATKI PLAN WYKONANIE % 

BIEŻĄCE 62 223 926,44 59 538 040,26 95,68 

MAJĄTKOWE 15 279 539,55 14 101 180,10 92,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,3

6,7

Struktura dochodów ogółem w 2020 r.

dochody bieżące

dochody majątkowe

80,9

19,1

Struktura wydatków ogółem w 2020 r.

wydatki bieżące

wydatki majątkowe
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Tabela nr 5. 
Wyszczególnienie 

 

Plan (po zmianach) 

 

Wykonanie 

 

% lub 

Różnica 

plan/ 

wykonanie 

 

 

 

  A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 73 039 736,99 72 745 611,54 99,60 

A1. Dochody bieżące 68 287 244,25 67 893 090,57 99,42 

A2. Dochody majątkowe 

w tym: 

4 752 492,74 4 852 520,97 102,10 

A21. dochody ze sprzedaży majątku 688 045,70 781 872,70  

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 77 503 465,99 73 639 220,36 95,01 

B1. Wydatki bieżące 62 223 926,44 59 538 040,26 95,68 

B2. Wydatki majątkowe 15 279 539,55 14 101 180,10 92,29 

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) -4 463 729,00 -893 608,82 - 3 570 

120,18 

C1. Różnica między dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 

6 063 317,81 8 355 050,31 + 

2 291 732,50 

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 

 z tego: 

9 321 000,00 12 721 045,65 + 

3 400 045,65 

kredyty, pożyczki, emisja papierów 

wartościowych 

w tym: 

8 801 000,00 8 801 000,00 0 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 

6 ustawy o finansach publicznych 

520 000,00 3 920 045,65 + 

3 400 045,65 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM 

 z tego: 

4 857 271,00 2 950 000,00 1 907 271,00 

spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  

wartościowych 

w tym: 

2 950 000,00 2 950 000,00 0 

udzielone pożyczki 20 000,00 0,00 20 000,00 

inne cele – RFIL Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

1 887 271,00 0,00 1 887 271,00 
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2.2. Podatki i opłaty lokalne 
 

 Wójt gminy jest właściwym terytorialnie organem do realizacji następujących podatków: 

podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków 

transportowych, których pobór przeznaczony jest na finansowanie zadań własnych gminy. Poniższa 

tabela przedstawia w sposób syntetyczny ważną część dochodu Gminy Gniezno. 

 

Tabela nr 6. Podatki lokalne stanowiące dochód gminy w 2020 roku 

Rodzaj 

podatku 

 

Kwota  

wymiaru 

w zł 

Kwota 

przypisów 

w ciągu roku 

w zł 

Kwota 

odpisów 

w zł 

Razem 

w zł 

Ilość wydanych 

decyzji 

lub przyjętych 

deklaracji 

Rolny 1 058 749,00 14 440,00 13 561,00 1 059 628,00 6 263 

decyzji 

 

200 

deklaracji 

Leśny 73 944,00 46,00 108,00 73 882,00 

Od nieruchomości 8 050 572,00 81 258,50 108 946,00 8 022 884,50 

Od środków 

transportowych 
362 907,00 12 911,00 349 996,00 

134 

deklaracji 

Razem 9 506 390,50  

 

  

Tabela nr 7. Umorzenia zaległości podatkowych 

Wniosków 

ogółem 

Bezprzed- 

miotowe 

Udzielono 

informacji 

Odmówiono 

wszczęcia 

postęp. 

Bez 

rozpatrzenia 

Rozpatrzono 

pozytywnie 

Odmówiono 

umorzenia 

 

32 

 

1 2 7 9 12 1 

 

 Łączna kwota umorzeń w podatku rolnym wyniosła 1 134,00 zł, natomiast w podatku  

od nieruchomości 8 787,00 zł. Najczęstszym powodem umorzenia części zaległości podatkowej przez 

Wójta Gminy Gniezno było przymusowe zamknięcie lokalu gastronomicznego z powodu panującej 

pandemii Covid-19 – zgodnie z przepisami prawa.  

Szczegółowe działania związane z realizacją zadań dotyczących podatków lokalnych 

reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

 

2.2.1. Podatek rolny 

 

 Ustalenie wysokości podatku rolnego następowało zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 

r. o podatku rolnym oraz uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XVII/110/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 

obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok. 
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Tabela nr 8. Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 95 682,00 70 483,00 -25 199,00 -26,34% 

Wpływy (zł) 95 736,92   70 476,00 -25 260,92 -26,39% 

Zaległości na koniec roku (zł) 506,60 471,60       -35,00 -6,91% 

   
Tabela nr 9. Realizacja dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

107 980,00 70 476,00 65,27% 

 

Tabela nr 10. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 906 181,00 988 011,00 81 830,00 9,03% 

Wpływy (zł) 907 201,98 979 327,37 72 125,39 7,95% 

Zaległości na koniec roku (zł) 41 693,25 50 635,35 8 942,10 21,45% 

 
Tabela nr 11. Realizacja planu dochodu z podatku 

 

 

 

 

2.2.2. Podatek od nieruchomości 

 

 Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XVII/109/2019 z dnia 

14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2020 rok.  

 

Tabela nr 12. Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 5 093 813,70 5 291 577,00  197 763,30 3,88% 

Wpływy (zł) 5 312 161,30 5 294 670,03 -17 491,27  -0,33% 

Zaległości na koniec roku (zł) 23 732,17 20 841,41  -2 890,76  -12,18% 

   
Tabela nr 13. Realizacja dochodu z podatku 

Plan  (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5 237 506,00 5 294 670,03 101,09% 

 

Tabela nr 14. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 2 174 618,00 2 722 520,50  547 902,50 25,20% 

Wpływy (zł) 2 195 382,38 2 656 878,77 461 496,39 21,02% 

Zaległości na koniec roku (zł) 235 342,42 298 651,00 63 308,58 26,90% 

  

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

1 062 047,00 979 327,37 92,21% 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
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Tabela nr 15. Realizacja planu dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

2 441 203,00 2 656 878,77 108,83% 

 
 Na ogólną wysokość dochodu z podatków w gminie mają wpływ: obowiązujące stawki 

podatku, powierzchnia gruntów i budynków oraz wartość budowli, a także ujawnione sposoby ich 

wykorzystania.  

 

2.2.3. Podatek leśny  

 

 Ustalenie wysokości podatku leśnego obliczany zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 

r. o podatku leśnym oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 

października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. 

  

Tabela nr 16.  Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 70 120,00 68 321,00 -1 799,00 -2,57% 

Wpływy (zł) 70 120,00 68 213,00 -1 907,00 -2,72% 

Zaległości na koniec roku (zł) 0,00 108,00 108,00  

   
Tabela nr 17. Realizacja planu dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

71 000,00 68 213,00 96,07% 

 
Tabela nr 18. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 5 413,00  5 561,00 148,00 2,73% 

Wpływy (zł) 5 350,60 5 569,00 218,40 4,08% 

Zaległości na koniec roku (zł) 41,00 73,00 32,00 78,05% 

   
Tabela nr 19. Realizacja dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5 500,00 5 569,00 101,25% 

 

2.2.4. Działania egzekucyjne zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego,  

od nieruchomości oraz leśnego 

 

 W celu egzekucji zaległości od osób prawnych w 2020 r. wystawiono 33 upomnienia 

na kwotę 15 324,00 zł oraz przekazano do Urzędów Skarbowych 4 tytuły wykonawcze  

na kwotę 1 850,00 zł. W 2020 r. wystawiono 45 upomnień na kwotę 23 630,58 zł  oraz przekazano 

do Urzędu Skarbowego 8 tytułów wykonawczych na kwotę 5 639,00 zł. 

 W celu egzekucji zaległości od osób fizycznych w 2020 r. wystawiono 1 526 upomnień na kwotę 
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542 556,31 zł oraz przekazano do Urzędów Skarbowych 280 tytułów wykonawczych na kwotę 180 

794,70 zł. W 2020 r. wystawiono 1 248 upomnień na kwotę 360 207,42 zł oraz przekazano do Urzędu 

Skarbowego 578 tytułów wykonawczych na kwotę 200 085,00 zł. 

 W celu zabezpieczenia zaległości dokonano wpisów na hipotekę z tytułu podatku rolnego od 

osób fizycznych na kwotę 13 838,20 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 

kwotę 44 072,65 zł. 

 

2.2.5. Podatek od środków transportowych 

 

 Ustalenie wysokości podatku od środków transportowych obliczany zgodnie z ustawą z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XVII/111/2019 

z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2020 rok oraz uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XIX/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. 

 

Tabela nr 20. Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 73 993,00 73 772,00 -221,00 -0,30% 

Wpływy  (zł) 69 096,51 72 779,45 3 682,94 5,33% 

Zaległości na koniec roku (zł) 6 081,09 7 210,90 1 129,81 18,58% 

W  2020 r. poprzestano na tzw. „miękkiej” egzekucji w formie rozmów telefonicznych.  

 

Tabela nr 21. Realizacja planu dochodu z podatku 

Plan  (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

77 863,00 72 779,45 93,47% 

 

Tabela nr 22. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 255 491,00 276 224,00 20 733,00 8,11% 

Wpływy (zł) 253 839,78 268 016,60 14 176,82 5,58% 

Zaległości na koniec roku (zł) 22 744,70 30 828,02 8 083,32  35,54% 

 

W celu egzekucji zaległości od osób fizycznych w 2020 r. wystawiono 4 upomnienia  

na kwotę 16 474,60 zł.  

 

Tabela nr 23. Realizacja dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

274 773,00 268 016,60 97,54% 

  

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
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2.2.6. Pozostałe opłaty stanowiące dochód gminy 

Tabela nr 24. Realizacja opłaty planistycznej w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 38 947,95 40 589,09 1 641,14 4,21% 

Wpływy (zł) 43 860,56 101 108,06 57 247,50 130,52% 

Zaległości na koniec roku (zł) 40 853,51 22 853,51 -18 000,00 -44,05% 

W 2020 r. wydano 5 decyzji dotyczących opłaty planistycznej, natomiast 3 decyzje z lat 

poprzednich, po utrzymaniu ich w mocy, zostały rozłożone na raty na wniosek płatników  

– są spłacane terminowo. Spadek kwoty zaległości nastąpił dzięki tzw. „miękkiej” egzekucji, 

to jest w efekcie rozmów telefonicznych.  

Tabela nr 25. Realizacja opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń infrastruktury 

w pasie drogowym na podstawie decyzji bieżących oraz wydanych w latach ubiegłych w roku 2020 

w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 103 943,08 167 380,54 63 437,46 61,03% 

Wpływy (zł) 96 8440,00 161 485,22 64 641,22 66,75% 

Zaległości na koniec roku (zł) 3 133,35 5 384,48 2 251,13 71,84% 

 W 2020 r. wydano 448 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia 

urządzeń infrastruktury w pasie drogi. W celu egzekucji zaległości wystawiono 64 upomnienia na kwotę 

2 068,69 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 2 tytuły wykonawcze na kwotę 

44,00 zł.  

Tabela nr 26. Realizacja opłaty adiacenckiej w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 

 2019 2020 Różnica zł Różnica (%) 

Należność roczna (zł) 93 605,93 106 788,89 13 182,96 14,04% 

Wpływy (zł) 83 643,81 104 938,09 21 294,28 25,46% 

Zaległości na koniec roku (zł) 93 449,18 94 919,73 1 470,55 1,57% 

 
 W 2020 r. wydano 15 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej. W celu egzekucji zaległości 

wystawiono 73 upomnienia na kwotę 24 358,93 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na 

zalegających 18 tytułów wykonawczych na kwotę 5 652,10 zł. 

  

Tabela nr 27. Realizacja dochodu z powyższych opłat w roku 2019 

Plan (zł) Wykonanie (zł)    % wykonania planu 

310 000,00 367 531,37 118,56% 

 

2.2.7. Zwrot podatku akcyzowego  

Wójt gminy jest również właściwym terytorialnie organem do realizacji zwrotu producentom 

rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  

do produkcji rolnej. Jest to zadanie zrealizowane z zakresu administracji rządowej.  
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Tabela nr 28. Postępowania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 

 Luty 2020 Sierpień 2020 Razem 

Liczba przyjętych wniosków 

i wydanych decyzji 

379 339 718 

Łączna kwota zwrotu (zł) 695 256,33 414 388,11 1 109 644,44 

 

3. Oświata w Gminie Gniezno  

3.1. Ogólna sytuacja Gminy 
Raport o stanie gminy w roku 2020 obejmuje 8 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 oraz  

4 miesiące roku szkolnego 2020/2021.  

Rok szkolny 2019/2020 a szczególnie rok 2020 w oświacie był wyjątkowy. Wybuch epidemii 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w marcu 2020 spowodował zamknięcie szkół. Decyzje  o  zamknięciu  

szkół  były  podejmowane  pod presją czasu i zagrożenia epidemicznego. Scentralizowany system 

zarządzania oświatą nie był przygotowany na takie wyzwanie. Po początkowym zawieszeniu 

działalności dydaktycznej nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej. Funkcjonowanie placówek 

oświatowych w tym okresie regulowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. – to rozporządzenie ma 14 aktów zmieniających) oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm. – rozporządzenie to ma 6 aktów 

zmieniających).  W nowej rzeczywistości wykreowanej przez epidemię najważniejsza była realizacja 

dwóch celów: powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej oraz realizacja podstawy 

programowej.  

W roku szkolnym 2019/20 sieć szkół na terenie Gminy Gniezno składała się z 4 szkół 

podstawowych, 3 szkół filialnych oraz 3 przedszkoli funkcjonujących w 5 jednostkach organizacyjnych. 

Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Gniezno zapewniają bezpieczne  i  higieniczne  warunki  nauki,  

wychowania  i opieki,  w  tym  także  umożliwiające  stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach ustawowych zadań 

wykonywano bieżące remonty obiektów szkolnych oraz realizowano zadania inwestycyjne. Szkoły  

i placówki na bieżąco doposażano w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów   wychowawczych,   przeprowadzania   sprawdzianów 

i   egzaminów oraz wykonywania  innych  zadań  statutowych.  Zapewniano obsługę  administracyjną 

(w  tym  prawną), obsługę finansową w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 

3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.)  

i obsługę organizacyjną. 
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Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało (uczyło się 

zdalnie lub w trybie hybrydowym)  1 353 uczniów i wychowanków, co stanowiło 58,72% dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym ujętych w rejestrze mieszkańców gminy Gniezno. 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach samorządowych na 138,99 etatach 

zatrudnionych było 162 nauczycieli,  spośród których  79,63%  to  nauczyciele  o  najwyższych 

kwalifikacjach zawodowych posiadający  stopień awansu zawodowego - nauczyciela 

dyplomowanego lub mianowanego. Ponadto w gminnych placówkach oświatowych, na 57,75 

etatach zatrudnionych było 62 pracowników niepedagogicznych. W roku szkolnym 2019/2020 w 

formie jednostek budżetowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Gminy Gniezno było  

8 jednostek oświatowych (szkoły podstawowe w Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych, 

Goślinowie i Zdziechowie oraz przedszkola w Zdziechowie, Pyszczynie, Jankowie Dolnym i Szczytnikach 

Duchownych) oraz Gminne Centrum Usług Wspólnych, świadczące kompleksową obsługę 

administracyjną szkół oraz przedszkoli w Gminie Gniezno. Gminne Centrum Usług Wspólnych zatrudnia 

kierownika, głównego księgowego oraz pięciu pracowników merytorycznych posiadających 

kwalifikacje w zakresie obsługi finansowo – księgowej i handlowej. 

 

Tabela nr 29.  Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Gniezno dla których organem 

prowadzącym jest JST: 

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Szczytniki Duchowne 27 

Lidia Modrzejewska- 

Krüger 

Teresa Zielińska 

 

 

Filialna Szkoła Podstawowa w Mnichowie 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Zdziechowa 136 

Tomasz Kropidłowski Agnieszka Borkowska 

 

 

Filialna Szkoła Podstawowa w Oborze 

 

Filialna Szkoła Podstawowa w Modliszewku 
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Zespół Szkół w Jankowie Dolnym 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Jankowo Dolne 9 

Piotr Maciejewski Marcin Ostaszewski 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Goślinowo 14 

Małgorzata Ziółkowska - 

Zespół Przedszkoli w Zdziechowie 

 

Adres Dyrektor Zastępca Dyrektora 

62-200 Gniezno 

Zdziechowa 51 

Mariola Marek-Kornet - 

 

 

Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie 

 

 

Przedszkole w Pyszczynie 

 

 W ramach bieżącego utrzymania obiektów oświatowych w ciągu roku w placówkach 

podejmowane były czynności zabezpieczające prawidłowy stan bazy oświatowej. Sukcesywnie 

uzupełniano wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne we wszystkich placówkach 

oświatowych Gminy Gniezno.  Każda szkoła w ramach bieżącego utrzymania przeprowadziła drobne 

remonty lub modernizacje w trakcie których wymieniano wykładziny, malowano pomieszczenia, 

naprawiano elementy elewacji. Doposażano i modernizowano place zabaw oraz sale dla 

sześciolatków. Stałą troską i uwagą objęte były urządzenia stanowiące wyposażenie wszystkich 

placów zabaw zlokalizowanych na terenach gminnych placówek oświatowych. Dokonywano 

systematycznych przeglądów pod względem bezpieczeństwa. Podejmowano stosowne działania  

w przypadku stwierdzenia usterek. Co stanowiło realizację strategii rozwoju Oświaty na lata 2020-2025.  

Tabela nr 30. Remonty, naprawy, inwestycje wykonane w szkole w roku szkolnym 2019/2020 

Szkoła – Podstawowa w Goślinowie 

1 Renowacja murawy na boisku szkolnym 

2 Zakup robotów do nauki programowania 

3 Zakup regulowanych ławek szkolnych Reks-EKO   
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4 Zakup 3 szafek metalowych i 6 skrytkowych 

5 Zakup krzeseł REKS z regulacją 

Szkoła w Jankowie Dolnym 

1 W 2020 nie przeprowadzano znaczących remontów ani inwestycji. Na bieżąco w placówce 

prowadzono przeglądy oraz konserwacje budynku zgodnie z harmonogramem. 

Szkoła w Szczytnikach Duchownych 

1 Remont toalety chłopców – wymiana armatury, malowanie, postawienie ścianek działowych 

2 Postawienie płotu odgradzającego boisko szkolne od sąsiedniej działki 

3 Montaż ławek i nasadzenie roślin na boisku szkolnym 

4 Przygotowanie nowego pomieszczenia dla higienistki szkolnej 

Przedszkole w Zdziechowie 

1 Wykonano odwodnienie budynku Przedszkola w Pyszczynie. 

 

3.2. Demografia 
Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci placówek oświatowych na 

terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.  

Wykres 1 przedstawia dane dotyczące liczebności grupy dzieci w wieku 0-1 na terenie Gminy Gniezno 

na koniec każdego roku z zakresu lat 2004 - 2020. Analiza wykresu pozwala zauważyć, że liczebności 

tej grupy dzieci od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie (z niewielkimi wahaniami wokół liczby 

170 rocznie).  Należy zauważyć, że w badanym okresie liczba mieszkańców Gminy Gniezno 

systematycznie rosła (od 7966 w roku 2006 do 12507 w roku 2020). Wzrost liczby mieszkańców gminy 

nie przekłada się wprost proporcjonalnie na liczbę urodzeń czy liczebność grupy wiekowej 0-1. 

Wykres nr 1. Liczba dzieci w wieku 0-1 w latach 2004-2019 na terenie Gminy Gniezno 

Z danych Rejestru Mieszkańców Gminy Gniezno, w 2004 roku odnotowano liczbę 91 urodzeń 

na terenie Gminy. Obecnie rocznik dzieci urodzonych w 2004 roku w wyniku procesów migracyjnych 

liczy 154 osoby. Począwszy od roku 2004 liczebność grupy wiekowej 0-1 nieznacznie rośnie wykazując 
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okresowe odchylenia od ogólnie rysującej się tendencji. W roku 2018 w tej grupie wiekowej 

znajdowały się 164 osoby. W badanym okresie można zauważyć wyraźnie zaznaczone okresy 

maksymalne przypadające w latach 2008, 2012 i 2019, oraz okresy minimalne przypadające na lata 

2004, 2005, 2009, 2011 i 2016.  

Prognoza demograficzna na najbliższe lata (Wykres 2) pokazuje, że liczba dzieci w wieku 3-6 lat  na 

terenie Gminy Gniezno będzie się utrzymywała na zbliżonym poziomie z lekką tendencją spadkową. 

Wykres nr 2. Prognozowana liczba dzieci w  wieku 3-6 lat w latach 2019-2022 na terenie Gminy 

Gniezno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni przyrost populacji w roczniku wynosi 43,35%. 

W roku szkolnym 2019/2020 do gminnych szkół podstawowych uczęszczają uczniowie  urodzeni  

w  latach  2007–2013.  Liczba uczniów uczęszczających do gminnych szkół podstawowych wynosi 

ogółem – 960, wg sprawozdania SIO – stan na 30 września 2020 r. 

Wykres 3 ilustruje prognozowaną liczbę dzieci w wieku 7–15 lat na lata 2018–2021 na terenie Gminy 

Gniezno gdyby liczba dzieci urodzonych , która mieszkała na terenie Gminy Gniezno na koniec roku 

nie ulegała zmianom.  

Wykres nr 3. Prognozowana liczba dzieci w wieku 7-15 lat w okresie do 2018 – 2025 roku na terenie 

Gminy Gniezno  
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Wykres nr 4 ilustruje to samo zjawisko uwzględniając przyrost liczby dzieci wynikający z migracji 

Wykres nr 4. Liczebności grupy dzieci w wieku szkolnym w Gminie Gniezno w latach 2004-2020 w 

kontekście liczebność grupy na dzień 31.08.2020 

 

Prognoza  demograficzna na  najbliższe  lata  wyprowadzana z tych danych  wskazuje,  że  w  

latach  2018 - 2021  liczba  dzieci w wieku 7–15 lat wzrośnie z 1453 w 2018 roku do 1530 w 2021 roku. W 

dalszej perspektywie do roku 2025 liczebność roczników szkolnych będzie malała i w roku 2025 będzie 

na poziomie porównywalnym z rokiem 2018. Prognoza demograficzna nie uwzględnia procesów 

migracyjnych, które nastąpią do roku 2025. Jeżeli będą się one utrzymywały na dotychczasowym 

poziomie to szacowaną liczbę dzieci należałoby podnieść o ok 20%, który to odsetek jest średnim 

wskaźnikiem przyrostu grupy wiekowej z ostatnich 5 lat. Ogólna tendencja w sytuacji demograficznej 

Gminy Gniezno jest taka sama jak utrzymująca się od kilku lat w skali całego kraju.  

Dla osiągnięcia oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej istotne znaczenie ma 

prowadzenie przez gminę określonej prorodzinnej polityki w tym, w zakresie zapewnienia opieki jej 

najmłodszym mieszkańcom, gdzie stwierdzić należy, że: 

− władze gminy starają się zapewniać opiekę przedszkolną wszystkim zainteresowanym, 

− rozbudowywana jest sieć przedszkoli, 

− zapewnia  się  funkcjonowanie  świetlic  szkolnych  we  wszystkich  szkołach  na terenie gminy, 

− zorganizowane jest dożywianie dzieci we wszystkich placówkach, 

− zapewniono sprawnie funkcjonujący system dowozów. 

 

Działania podejmowane w poprzednim roku kalendarzowym oraz ich efekty, w odniesieniu do 

zapisów strategii rozwoju Gminy Gniezno 

Tabela nr 32. Działanie II2Ba34 

Nazwa działania: Modernizacja, rozbudowa i remonty 

bazy dydaktycznej 

Oznaczenie: II2Ba 

34 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży 
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Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 

Opis działania:  Do działań które w tym zakresie podejmie Gmina należy zaliczyć: 

• przeprowadzenie analizy potrzeb remontowych i 

modernizacyjnych w zakresie bazy dydaktycznej na terenie 

Gminy Gniezno 

• zlecenie przygotowania projektu technicznego, 

• zlecenie prac budowlanych i modernizacyjnych. 

 

W ramach realizacji działania II2Ba34 na bieżąco analizowano stan bazy lokalowej służącej do 

realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno. W 2020 roku oddano do użytku budynek główny 

siedziby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. 1918/19 w Zdziechowie i tym samym zakończono 

inwestycję oświatową w Zdziechowie. W ramach realizacji tej inwestycji powstało i funkcjonuje 

przedszkole, hala sportowa i szkoła podstawowa. W ramach realizacji działania II2Ba34 

przygotowywano dokumentację i analizy związane z występującymi na terenie Gminy Gniezno 

potrzebami w zakresie wychowania przedszkolnego. Niezmiernie istotną rolę odgrywa nie tylko samo  

kształcenie i baza dydaktyczna, ale także funkcjonowanie przy szkołach stołówek, zwłaszcza, że 

posiłki wydawane w szkołach są bardzo pożytecznym i skutecznym elementem pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży. Z tego powodu sukcesywnie jest podnoszony standard przyszkolnych stołówek, 

poprzez doposażanie kuchni i zaplecza towarzyszącego. 
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Tabela nr 33. Działanie II2Cd40 

  Karta działania  

Nazwa działania: Dostosowanie systemu edukacyjnego do 

potrzeb mieszkańców Gminy Gniezno 

Oznaczenie: II2Cd 

40 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Poprawa efektywności działań edukacyjnych 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: (w 

ramach którego 

realizowane jest działanie): 

Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 

Opis działania:  Gmina Gniezno przeprowadzi analizę możliwości dostosowania 

systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców, zarówno w 

zakresie edukacji dzieci i młodzieży, jak również edukacji 

dorosłych. Gmina wprowadzi również rozwiązania ograniczające 

dostosowujące koszty kształcenia w poszczególnych szkołach do 

wielkości subwencji oświatowej. 

 

W ramach działania II2Cd40 przeprowadzono analizę sieci szkół na terenie Gminy Gniezno. 

Określono kierunki zmian, które będą podejmowane w kolejnych latach celem lepszego 

wykorzystania potencjału i możliwości placówek oświatowych dla lepszej realizacji zadań gminy  

w tym zakresie. Działania będą dotyczyły przede wszystkim szkół filialnych w Mnichowie i Oborze. 

Tabela nr 34. Działanie II2Ce41 

Karta działania  

Nazwa działania: Zagwarantowanie zajęć 

pozalekcyjnych dzieci i młodzieży 

Oznaczenie: II2Ce 

41 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Poprawa efektywności działań edukacyjnych 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 

 

W ramach realizacji działania II2Ce41 corocznie w arkuszach organizacyjnych szkół 

uwzględniane są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy. W ramach tych środków 

odbywają się zajęcia sportowe, artystyczne oraz typowo dydaktyczne w formie zespołów 

wyrównawczych lub kół zainteresowań. Dzięki środkom przekazywanym przez gminę na realizację 

zadań w ramach tego działania w szkole w Zdziechowie funkcjonuje prezentując wysoki poziom 

artystyczny chór szkolny oraz dynamicznie rozwijające się koło szachowe.  
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Tabela nr 35. Działanie III2Ab55 

Karta działania  

Nazwa działania: Opracowanie programu zwalczania 

patologii społecznych 

Oznaczenie: III2Ab 

55 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Zwalczanie patologii społecznych 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Bezpieczeństwo mieszkańców 

  Cel strategiczny: (w 

ramach którego 

realizowane jest działanie): 

Gmina Gniezno przyjazna dla mieszkańców 

W ramach realizacji działania III2Ab55 szkoły oraz świetlice socjoterapeutyczne realizują 

programy przeciwdziałania patologiom społecznym. Ściśle współpracują na tym polu z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3.3. Organizacja i finansowanie oświaty, wyniki egzaminów i kontrole 

3.3.1. Stan organizacji szkół 

W roku szkolnym 2019/2020 gmina Gniezno była organem prowadzącym 3 przedszkola 

publiczne i 4 szkoły podstawowe. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

obrazuje tabela. 

Tabela nr 36. Liczba dzieci/uczniów w poszczególnych placówkach edukacyjnych z podziałem na 

typy placówek oświatowych w 2020r. 

Placówka oświatowa Liczba 

dzieci w 

placówce 

Szkoła Podstawowa w Goślinowie – oddział przedszkolny 10 

Szkoła Podstawowa w Goślinowie – uczniowie klas 1 - 8 107 

Razem 117 

Szkoła Podstawowa w Jankowie Dolnym 220 

Przedszkole w Jankowie Dolnym 71 

Razem 291 

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych 332 

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych – Filia w Mnichowie 26 

Przedszkole w Szczytnikach Duchownych (oddziały w Szczytnikach i 

Mnichowie) 

140 

Razem 498 

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie 205 

Szkoła Filialna Modliszewko - szkoła 15 

Szkoła Filialna Modliszewko – oddziały przedszkolne 26 

Szkoła Filialna Obora – oddziały przedszkolne 19 

Razem 265 

Przedszkole Zdziechowa 120 

Przedszkole Pyszczyn 62 

Razem 182 
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Tabela nr 37. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

 Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów* 

KLASY 

<0 0 I II III IV V VI VII VIII 

1 Szkoła 

Podstawowa w 

Szczytnikach 

Duchownych 

16 332 0 0 36 37 43 15 60 69 44 28 

 Filialna Szkoła 

Podstawowa w 

Mnichowie 

3 26 0 0 12 9 5 0 0 0 0 0 

 Przedszkole w 

Szczytnikach 

Duchownych 

6 140 97 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 25 498 97 43 48 46 48 15 60 69 44 28 

2 Szkoła 

Podstawowa w 

Jankowie Dolnym 

12 220 0 0 32 25 29 12 35 41 23 23 

 Przedszkole w 

Jankowie Dolnym 

3 71 45 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 15 291 45 26 32 25 29 12 35 41 23 23 

3 Szkoła 

Podstawowa w 

Goślinowie z 

oddziałem 

przedszkolnym 

9 117 0 10 13 9 11 7 17 20 14 16 

RAZEM 9 117 0 10 13 9 11 7 17 20 14 16 

4 Szkoła 

Podstawowa w 

Zdziechowie 

11 205 0 0 32 14 25 6 27 54 22 25 

 Filialna SP w 

Oborze z 

oddziałem 

przedszkolnym 

2 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Filialna SP w 

Modliszewku z 

oddz. 

przedszkolnym 

4 41 15 11 8 7 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 17 265 23 22 40 21 25 6 27 54 22 25 

5 Przedszkole w 

Zdziechowie 

9 182 144 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 9 182 144 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŁĄCZNIE 75 1353 309 139 133 101 113 40 139 184 103 92 

* wychowanków. 
 

Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw 

wychowania i oświaty, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym 

niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Przedszkola 

prowadzone przez Gminę Gniezno obejmują opieką dzieci w godzinach od 600  do 1600. Czas pracy 

poszczególnych przedszkoli na bieżąco dostosowywany jest do potrzeb rodziców. Funkcjonująca na 
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obszarze gminy sieć przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach 

podstawowych, zapewnia  opiekę  dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy 

przy uwzględnieniu dowozów. W związku ze zmianą prawa polegającym na zapewnieniu opieki 

wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie danej jednostki samorządu 

terytorialnego, zachodzi konieczność poszerzenia oferty o budowę, rozbudowę lub adaptację 

przedszkoli: w Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych i w Goślinowie. W Gminie Gniezno dzieci 

objęte są opieką przedszkolną w 3 przedszkolach publicznych, w których łącznie funkcjonuje 18 

oddziałów przedszkolnych oraz w 5 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Stan 

organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2019/2020 obrazuje tabela. 

 

Tabela nr 38. Stan organizacji przedszkoli publicznych 

    

     *wychowanków 

W roku szkolnym 2019/2020r. w stosunku do roku szkolnego 2018/2019 sieć przedszkoli nie uległa 

zmianie. W dotychczasowej sieci szkół podstawowych nastąpiła jedna zmiana. Szkoła Podstawowa 

im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku została zlikwidowana, a w jej miejsce powstała Filialna 

Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku o strukturze organizacyjnej klas I – III  

z oddziałem przedszkolnym, podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie. Sieć szkół podstawowych w gminie Gniezno w znacznym 

stopniu zabezpieczała potrzeby mieszkańców gminy, a funkcjonujące na terenie gminy przedszkola 

stwarzały możliwość korzystania z ich usług dla większości dzieci w wieku przedszkolnym i w pełni 

zaspokajała zapotrzebowanie na tę usługę. Dość liczna grupa wychowanków przedszkoli i uczniów 

szkół uczyła się w placówkach oświatowych w Gnieźnie, co było wynikiem przede wszystkim 

uwarunkowań lokalizacyjnych, bądź związanych z pracą zawodową rodziców. Na 728 dzieci w wieku 

przedszkolnym zamieszkujących na terenie Gminy Gniezno, wychowaniem przedszkolnym  

w placówkach gminnych objętych było 440, z czego w oddziałach przedszkolnych w szkołach - 51  

a w przedszkolach gminnych 389 dzieci. 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

uczniów* 

1. Przedszkole w Zdziechowie 6 150 120 

2. Oddział Przedszkola w Pyszczynie 3 68 62 

3. Przedszkole w Szczytnikach Duchownych 4 100 100 

4. Oddział Przedszkola w Mnichowie 2 43 40 

5. Przedszkole w Jankowie Dolnym 3 75 71 

6. Oddział Przedszkolny w Goślinowie 1 15 10 

7. Oddział Przedszkolny w Modliszewku  2 40 26 

8. Oddział Przedszkolny w Oborze  2 30 19 

Ogółem 23 521 440 
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Tabela nr 39. Stosunek dostępności miejsc w przedszkolach wobec liczby dzieci w wieku 

przedszkolnym zamieszkujących na terenie gminy- nabór w 2020 r. 

 
Przedszkole/oddział 

przedszkolny w 

Liczba 

oddziałów 

Całkowita 

liczba 

miejsc 

liczba 

złożonych 

wniosków 

o przyjęcie 

liczba 

odrzuconych 

wniosków 

liczba 

przyjętych 

dzieci 

Liczba 

wolnych 

miejsc 

Oddział w Goślinowie 1 10 6 0 8 2 

Przedszkole w 

Jankowie Dolnym 

3 75 28 0 73 2 

Przedszkole w 

Szczytnikach 

Duchownych (oddziały 

Szczytniki + Mnichowo) 

6 147 66 22 147 0 

SF Modliszewko – 

oddziały przedszkolne 

2 46 0 0 20 26 

SF Obora – oddziały 

przedszkolne 

2 40 8 0 21 19 

Łącznie 

Zdziechowa/Pyszczyn 

9 218 30 0 178 40 

RAZEM 23 536 138 22 446 89 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Gniezno naukę pobierało 15 uczniów z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz 114 uczniów z opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W oby tych 

przypadkach gmina realizuje swoje ustawowe obowiązki, w tym przypadku poprzez zatrudnienie 

nauczycieli wspomagających. 

3.3.2. Finansowanie zadań oświatowych 

Wydatki na oświatę od wielu już lat oscylują wokół 40% w ogólnych wydatkach budżetu Gminy 

Gniezno. Wyliczając koszty funkcjonowania poszczególnych szkół w 2020 roku w przeliczeniu na 

jednego ucznia należało uwzględnić 9 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 oraz 4 miesiące roku 

szkolnego 2020/2021. W związku z tym w tabeli występuje kolumna „przeciętna liczba uczniów” 

uwzgledniająca „wirtualną” wartość stworzoną z danych obejmujących 2 lata szkolne.    

Tabela nr 40. Koszty funkcjonowania szkół gminnych w 2020 roku 

Szkoła Przeciętna liczba 

dzieci 

Koszty ogółem Koszty na 

jednego ucznia 

SP Zdziechowa 266 3 235 649,40 12 164,10 

SP. Goślinowo 120 1 383 812,58 11 596,52 

ZS Jankowo D. 300 2 932 535,10 9 764,38 

Przedszkole Zdziechowa 172 2 283 660,05 13 225,58 

ZS Szczytniki Duch 504 5 149 802,93 10 217,86 

Razem 1 362,33 14 985 460,06 10 999,88 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi treść sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Gniezno za rok budżetowy 2020. 
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3.3.3. Egzamin ósmoklasisty 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. Badanie postępów edukacyjnych i 

osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i 

zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wprowadzona reforma edukacji spowodowała, że na 

zakończenie roku szkolnego 2019/20 został po raz kolejny przeprowadzony zewnętrzny sprawdzian dla 

uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 

2020r. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem 

obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Wykres nr 5 - Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Kończąc naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie VIII klasy w 

Goślinowie osiągnęli średnią 52,90 która jest najlepszym średnim wynikiem całego egzaminu spośród 

klas VIII z terenu Gminy Gniezno. Średnia 45,59 jaką uzyskały gminne klasy VIII okazała się nieco niższa 

od średniej dla powiatu gnieźnieńskiego słabsza niż średnia województwa i okręgu. Uczniowie VIII klas 

naszych szkół gminnych dobrze poradzili sobie z językami gdzie średni wynik szkół gminnych był na 

wysokości średnich wyników pozostałych poziomów porównawczych. Wyniki uzyskane z matematyki 

były niższe niż średnia powiatu i pozostałych poziomów porównawczych. 
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Wykres nr 6 - Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 - język polski. 

 

Wykres nr 7 - Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 - matematyka. 
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Wykres nr 8 - Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 - język angielski. 

 

Spośród szkół podstawowych z terenu Gminy Gniezno „zwycięzcą” egzaminu ósmoklasisty 

w roku szkolnym 2019/2020 została Szkoła Podstawowa w Goślinowie. Uczniowie tej szkoły osiągnęli 

najlepsze wyniki we wszystkich kategoriach tej specyficznej rywalizacji. Osiągnęli bardzo dobre wyniki 

z poszczególnych egzaminów przedmiotowych oraz osiągnęli najlepszy uśredniony wynik egzaminu.  

Tabela nr 41. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle innych gmin powiatu w 2020 roku 

  J.polski Matematyka J.angielski Średni wynik 

egzaminu 

Powiat gnieźnieński 51,93 39,07 47,28 46,09 

Czerniejewo 53,28 38,70 41,86 44,61 

Gniezno M 54,33 41,10 53,26 49,56 

Gniezno Gm 51,76 35,20 49,81 45,59 

Kiszkowo 47,81 37,06 38,48 41,12 

Kłecko 46,33 32,94 34,25 37,84 

Łubowo 51,41 42,93 43,10 45,81 

Mieleszyn 42,36 33,28 40,08 38,57 

Niechanowo 43,19 37,00 36,65 38,95 

Trzemeszno 48,90 35,41 42,82 42,38 

Witkowo 54,65 38,75 45,58 46,33 
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Wykres nr 9 . Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 na tle innych gmin 

powiatu. 

 

4. Mienie  komunalne 

Mienie komunalne stanowią grunty komunalne, obiekty komunalne oraz budowle  

i urządzenia techniczne wykazane w niniejszej informacji. Wykazane mienie znajduje się  

w różnych formach zagospodarowania, tj. użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa. 

4.1. Grunty komunalne 

Grunty  komunalne  na  dzień  31.12.2020 r.  stanowią  powierzchnię  ogółem  303,8413 ha o  

wartości  księgowej 6 500 659,67 zł,  w  tym  12,2543  ha  stanowią  grunty  oddane  w  trwały  zarząd  

o  wartości  księgowej  764 087,25  zł. 

W  skład  gruntów  gminnych  wchodzą: 

 Tabela nr 42. Grunty Gminy Gniezno na dzień 31.12.2020 roku. 

 

Lp. 

 

Rodzaj mienia Powierzchnia w ha 

1. 

 

Grunty pod drogami 98,3986 

2. 

 

Grunty rolne 85,2720 

3. 

 

Grunty zabudowane 45,6242 

4. 

 

Grunty pod wodami 10,3627 

5. 

 

Użytkowanie wieczyste 3,2404 
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6. 

 

Grunty mieszkaniowe 12,3607 

7. 

 

Grunty usługowe 36,3284 

8. 

 

Trwały  zarząd 12,2543 

 RAZEM: 

 

303,8413 ha 

 

4.1.1. Sprzedaż gruntów  

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. sprzedano grunty pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz o łącznej  powierzchni  1,6449  ha, położone w następujących miejscowościach: 

1. Osiniec o łącznej powierzchni 0,571 ha 

2. Jankowo Dolne o łącznej powierzchni 1,0739 ha  

RAZEM  POWIERZCHNIA: 1,6449  ha 

4.1.2  Wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, użytkowanie i użyczenie 

W użytkowaniu wieczystym znajduje się łącznie 3,2404 ha gruntów położonych w: 

1) Skiereszewie  3,2239  ha, użytkownik  SKR  w  Gnieźnie, 

2) Skiereszewie  0,0165 ha, użytkownik ENEA S.A. 

W  użytkowaniu  wieczystym  znajduje  się  również  grunt  pod  Urzędem  Gminy w Gnieźnie, przy Al. 

Reymonta 9-11, zlokalizowany na  działce nr 22/1 o pow. 0,2397 ha w Gnieźnie 

W użyczeniu na rzecz OSP Mnichowo znajduje się działka nr 202 o pow. 4,0800 ha, położona we wsi 

Mnichowo. 

4.1.3.  Dochody uzyskane z mienia w 2020 roku 

− wieczyste użytkowanie gruntów – 22 112,08 zł, 

− wpływy z czynszów za mieszkania – 47 554,56 zł, 

− wpłata za wodę, ścieki i gaz – 10 157,09 zł, 

− dzierżawy gruntów – 49 646,46 zł, 

− dzierżawy lokali użytkowych – 1 936,94 zł, 

− sprzedaż gruntów – 780 372,70 zł, 

− wynajem świetlic – 30 247,25 zł, 

− media świetlice wiejskie – 14 284,36 zł, 

− dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych – 5 400,00 zł, 

Razem dochody ze sprzedaży:  780 372,70 zł, 

Razem pozostałe dochody:  181 338,74 zł. 

4.1.4. Program zagospodarowania zasobu nieruchomości 

Gmina Gniezno gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności 

potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Wzrost dochodów 

gminy ze sprzedaży mienia zależny będzie od sytuacji społeczno – gospodarczej kraju i cen 
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obowiązujących na rynku nieruchomości. Niezależnie od tych warunków, podtrzymany będzie proces 

zintensyfikowania sprzedaży i dzierżawy mienia w celu zwiększenia dochodów gminy.  

W roku 2020 kontynuowano większość zawartych dotychczas umów dzierżawy i użyczenia. 

Czynności dochodzenia należności za udostępniane w różnej formie nieruchomości podejmowane 

były przez Referat Finansowy Urzędu Gminy.  

W roku  2020  gospodarowano nieruchomościami poprzez oddanie w dzierżawę, użyczenie, 

zarząd i użytkowanie wieczyste. 

4.1.5. Świetlice wiejskie 

W zasobie Gminy Gniezno znajduje się obecnie 18 świetlic wiejskich. Funkcjonowanie świetlic 

można podzielić na dwa obszary. Pierwszy to funkcja świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań 

mieszkańców zrzeszonych np. w kołach gospodyń wiejskich, spotkań rolników z przedstawicielami 

agencji rolnych czy też na miejsca w których odbywają się cyklicznie bądź okazjonalnie różne 

wydarzenia kulturalno-społeczne. Drugim obszarem działalności świetlic wiejskich w Gminie Gniezno 

jest komercyjny najem dla osób organizujących różne uroczystości rodzinne. Spośród 18 świetlic 

wypożyczanych jest 17. Świetlicą, która nie jest udostępniana, jest świetlica w Ganinie. Ze względu na 

jej niewielkie rozmiary pełni ona głównie funkcję miejsca spotkań sołtysa wsi z radą sołecką. Poniżej 

wyszczególnione świetlice znajdujące się na terenie Gminy Gniezno: 

1) Świetlica  wiejska  w  Braciszewie 

2) Świetlica  wiejska  w  Ganinie, 

3) Świetlica  wiejska  w  Goślinowie, 

4) Świetlica  wiejska  w  Jankowie  Dolnym, 

5) Świetlica  wiejska  w  Kalinie, 

6) Świetlica  wiejska  w  Krzyszczewie, 

7) Świetlica  wiejska  w  Lubochni, 

8) Świetlica  wiejska  w  Lulkowie, 

9) Świetlica  wiejska  w  Mnichowie, 

10) Świetlica  wiejska  w  Modliszewie, 

11) Świetlica  wiejska  w  Modliszewku, 

12) Świetlica  wiejska  w  Obórce,  

13) Świetlica  wiejska  w  Piekarach, 

14) Świetlica  wiejska  w  Strzyżewie  Kościelnym, 

15) Świetlica  wiejska  w  Strzyżewie  Paczkowym, 

16) Świetlica  wiejska  w  Wierzbiczanach, 

17) Świetlica  wiejska  w  Woli  Skorzęckiej, 

18) Świetlica  wiejska  w  Zdziechowie. 

Na terenie Gminy znajdują się 4 strażnice: 

1) Strażnica OSP  w  Zdziechowie, 

2) Strażnica  OSP  w  Mnichowie, 

3) Strażnica  OSP  w Modliszewie, 

4) Strażnica  OSP  w  Strzyżewie  Smykowym. 
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5. Ład przestrzenny i gospodarka przestrzenna 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny 

o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki 

przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno (uchwała Rady Gminy nr 119/XI/2000 z dnia 

28.02.2000 r.), wyznaczyło kierunek rozwoju przestrzennego, w ramach którego tereny bez prawa 

zabudowy stanowią około 28 % powierzchni gminy, tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny 

osadnicze około 43%, tereny dolesień korytarze ekologiczne, lasy, łąki, wody około 19%,  drogi około 

5%, tereny usług około 5%. 

Biorąc pod uwagę aktualność obowiązującego studium oraz wnioski, które wpływają o jego 

zmianę i o opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Rada 

Gminy Gniezno podjęła 23 kwietnia 2018 r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium ma na celu 

dostosowanie polityki przestrzennej gminy do aktualnych uwarunkowań faktycznych i prawnych oraz 

oczekiwań mieszkańców i inwestorów. Zakończenie Prac nad zmianą studium, zgodnie z podpisaną 

umową planowane są na wrzesień 2021 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Gmina Gniezno zajmuje powierzchnię około 178 km2, z czego około 11 km2 

objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (około 6% powierzchni). 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Gniezno obowiązuje 246 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 

grudnia 2020 r. Rada Gminy Gniezno uchwaliła 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Udział procentowy poszczególnych rodzajów terenów w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Rodzaj terenu Udział procentowy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem 62,3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej w tym zabudowy wielorodzinnej 0,6 

Tereny zabudowy usługowej ogółem 3,8 

Tereny zabudowy usługowej w tym usług publicznych 0,9 

Tereny użytkowane rolniczo 0,5 

Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 11,2 

Tereny zieleni i wód 6,2 

Tereny komunikacji 15,3 

Tereny infrastruktury technicznej 0,8 

Tereny zabudowy zagrodowej 0,2 
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Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego prezentuje poniższy rysunek. 

 

 
 

XXV/177/2016 - numery uchwał Rady Gminy Gniezno zatwierdzających mpzp 

       - obszary objęte mpzp          źródło: http://gniezno.e-mapa.net 

 

W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2020 roku Wójt Gminy Gniezno wydał 167 decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 5 decyzji odmownych oraz 38 decyzji 

zmieniających decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym jedną decyzję 

odmowną, a także 52 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 206 wypisów i wyrysów z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 575 zaświadczenia o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez 

wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych.  
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6. Inwestycje realizowane w 2020 roku 

Inwestycje infrastrukturalne zajmują bardzo ważną pozycję wśród czynników wpływających 

na poziom rozwoju gospodarczego oraz postęp społeczny. Gmina Gniezno realizuje inwestycje nie tylko  

w sferze gospodarki, ale również inne inwestycje, rozwój wymaga inwestowania w środowisko społeczne,  

w ludzi, w ich wykształcenie, umiejętności i postawy, w usługi publiczne, w oświatę. Dążeniem jest  rozwijać  

istniejące instytucje, placówki, które tworzą warunki do społecznego rozwoju. 

Otwarcie pierwszego gminnego klubu seniora w styczniu 2020r. i dalsza realizacja  projektów 

senioralnych to inwestycje w kapitał ludzki naszej gminy. W 2020r. rozpoczął działalność pierwszy gminny 

żłobek, który zapewnia opiekę 30 dzieciom w wieku do 3 lat i umożliwił rodzicom powrót na rynek pracy.  

Ze względu na duże zapotrzebowanie na opiekę dla małych dzieci  do 3 lat i starszych planuje się w 2022r. 

rozpocząć budowę kolejnej  placówki żłobka wraz z oddziałami przedszkolnymi w Szczytnikach Duchownych. 

Przeprowadzone w 2020 r. inwestycje w sferze usług publicznych przyniosły  poprawę ich jakości,  

w szczególności rozwój usług elektronicznych, zakup nowych programów usprawniających pracę, skracających 

procedurę, a także poprawę jakości pracy wewnątrz administracji gminnej. Jednym z głównych punktów 

ciężkości planów inwestycyjnych Gminy Gniezno  jest zwrócenie uwagi na następujące elementy: 

- proponowane zadania inwestycyjne są adekwatne  w stosunku do faktycznych potrzeb infrastrukturalno-

społecznych gminy,  

- istnieje społeczna akceptacja proponowanych przez Urząd Gminy inwestycji,  

- konieczna jest realność i wykonalność proponowanych zadań w stosunku do środków budżetowych 

samorządu jak również możliwości uzyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł,  

- zgodność proponowanych inwestycji z dokumentami o charakterze programującym, zapewniająca 

skuteczność w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania. 

Plany inwestycji  mają charakter wieloletni. Są corocznie aktualizowane zarówno w zakresie inwestycji 

już ujętych w planie jak i nowo wnioskowanych, co oznacza coroczną weryfikację wykonania rzeczowego 

zakresu planu, jak i analizę możliwości sfinansowania realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Są źródłem 

informacji dla jednostek organizacyjnych JST, jej mieszkańców o kolejności i przybliżonym terminie realizacji 

wnioskowanych inwestycji, a także informacji dla podmiotów działających na terenie jednostki w zakresie 

polityki inwestycyjnej.  

 Opierając się na informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2020 budżet wynosił 73 mln zł zaś 

poniesione wydatki majątkowe 15 mln 279 tyś. zł. Warto podkreślić, że planowany w 2020 roku deficyt na 

kwotę 4mln 400 tyś. zł. zamyka się po stronie wydatkowej kwotą 890 tyś. zł.  Z końcem roku 2020 zadłużenie 

gminy wyniosło 31,7 mln zł. Ustabilizowanie się i poprawa sytuacji finansowej gminy pozwalają na utrzymanie 

przyjętego kursu oraz prognozują pozytywną politykę inwestycyjną.   

Planuje się  realizację kolejnych  inwestycji: 

- budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym, 

- budowa Kanalizacji we wsi Braciszewo- Obora, 
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- budowa drogi Krzyszczewo, 

- budowa dróg zgodnie z przygotowanymi w 2021r. projektami, 

- budowa PSZOK, 

- budowa budynku przedszkolnego wraz z oddziałem żłobka w Szczytnikach Duchownych. 

Finansowanie inwestycji  odbywać się będzie z udziałem źródeł pozabudżetowych. Gmina Gniezno wykazuje 

dużą aktywność w aplikowaniu o dofinansowanie zadań. 

Planowanie inwestycji jest świadome, krótkofalowe lub długofalowe, perspektywiczne. Planowanie 

wprowadza ład, porządek, organizację w dążeniu do realizacji podejmowanych działań. Sytuacja finansowa  

Gminy Gniezno  jest ustabilizowana, nie ma ryzyka utraty płynności finansowej, budżet gminy wykonywany 

jest na poziomie 98% i zyskuje każdorazowo pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Taki stan 

potwierdza, że jesteśmy zdolni do realizacji naszych planów inwestycyjnych. Gmina Gniezno stara się 

skutecznie zaspakajać potrzeby swoich mieszkańców , a to przyczynia się do jej rozwoju. 

 

6.1. Sieci wodociągowe 

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyszczewo – łączny koszt inwestycji 19 811,00 zł, 

długość sieci: 162,00 m 

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubochnia – łączny koszt inwestycji 12 819,00 zł, 

długość sieci: 85,50 m 

3. Budowa sieci wodociągowej na pograniczu wsi Wierzbiczany i Jankowo Dolne – łączny koszt 

inwestycji 30 607,00zł, długość sieci: 284,00 m  

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytniki Duchowne – łączny koszt inwestycji 

185 838,82 zł, długość sieci: 2072,00 m 

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe – łączny koszt inwestycji                   

15 863,20 zł, długość sieci: 158,00 m 

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiniec – łączny koszt inwestycji 137 000,00 zł, długość 

sieci: 992,00 m 

7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lulkowo – łączny koszt inwestycji 39 668,79 zł, długość 

sieci: 449,00 m  

8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo – łączny koszt inwestycji 20 196,66 zł, 

długość sieci: 127,00 m  

9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dalki – łączny koszt inwestycji 16 728,48 zł, długość 

sieci: 91,50 m  

10. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ganina – łączny koszt inwestycji 48 813,35 zł, długość 

sieci: 303,94 m  

Łączny koszt inwestycji sieci wodociągowych: 507 535,30 zł. 

 

Ilość przyłączy wraz z długościami sieci infrastruktury technicznej na terenie gminy Gniezno (stan na 

dzień 31.12.2020 r.): 
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Sieci wodociągowe: 

PWiK: 

1. Na koniec 2020 roku, długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 135,06 km 

2. Na koniec 2020 roku, długość czynnej sieci kanalizacyjnej 17,72 km  

3. Ilość czynnych przyłączy wodociągowych na koniec 2020 roku 2714 szt.  

4. Ilość czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej 475 szt.  

5. Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych w 2020 roku, z podziałem na miejscowości: 

− Mnichowo – 11 szt. 

− Osiniec – 15 szt.  

− Lubochnia – 9 szt.  

− Piekary – 18 szt.  

− Wełnica – 6 szt.  

− Szczytniki Duchowne -  18 szt.  

− Dalki – 12 szt. 

− Goślinowo – 18 szt. 

− Strzyżewo Paczkowe – 1 szt.  

− Wierzbiczany – 12 szt.  

− Pyszczyn – 1 szt. 

− Strzyżewo Smykowe – 5 szt. 

− Strzyżewo Kościelne – 5 szt. 

− Skiereszewo - 3 szt.   

− Zdziechowa – 3 szt. 

− Jankowo Dolne – 4 szt. 

− Wola Skorzęcka – 1 szt.  

− Winiary  Wieś – 1 szt. 

− Ganina – 1 szt.   

 

6. Ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w 2020 roku, z podziałem na miejscowości: 

− Jankowo Dolne – 1 szt. 

− Skiereszewo – 1 szt. 

− Zdziechowa - 2 szt. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łabiszynek: 

1. Na koniec 2020 roku, długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 59,50 km 

2. Ilość wykonanych przyłączy wodociągowych w 2020 roku, z podziałem na miejscowości: 

− Jankówko – 6 szt. 

− Jankowo Dolne – 7 szt.  

− Lulkowo – 9 szt.  

− Kalina – 6 szt.  
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Sieci gazowe: 

Liczba przyłączy – 1874 szt. 

Długość sieci gazociągowych niskiego ciśnienia – 2,053 km 

Długość sieci gazociągowych średniego ciśnienia – 238,283 km. 

 

6.2. Oświetlenie drogowe 
1. Budowa oświetlenia drogowego na pograniczu dwóch wsi: Szczytniki Duchowne/Wierzbiczany – 

łączny koszt inwestycji  20 875,04 zł. Postawiono 5 słupów oświetleniowych. 

2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżewo Kościelne – łączny koszt inwestycji             

31 063,80 zł. Postawiono 3 słupy oświetleniowe. 

3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mnichowo - łączny koszt inwestycji 29 798,57 zł. 

Postawiono 5 słupów oświetleniowych. 

4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Skorzęcka – łączny koszt inwestycji                        

23 829,59 zł. Postawiono 4 słupy oświetleniowe.  

5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiniec, os. Kameliowe – łączny koszt inwestycji       

65 413,40 zł. Postawiono 17 słupów oświetleniowych. 

6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzbiczany, os. Żurawie – łączny koszt inwestycji  

65 413,40 zł. Postawiono 17 słupów oświetleniowych. 

7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dębówiec – łączny koszt inwestycji 21 677,12 zł. 

Postawiono 5 słupów oświetleniowych. 

8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dalki, os. Podgórne – łączny koszt inwestycji               

52 078,29 zł. Postawiono 14 słupów oświetleniowych. 

9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubochnia, os. Modrze – łączny koszt inwestycji         

73 260,88 zł. Postawiono 21 słupów oświetleniowych. 

10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lulkowo  – łączny koszt inwestycji 15 304,12 zł. 

Postawiono 3 słupy oświetleniowe. 

Łączny koszt inwestycji oświetleniowych: 398 714,21 zł. 

 

6.3. Przebudowa dróg i chodników 
Tabela nr 43. Inwestycje na drogach publicznych Gminy Gniezno  

  
Drogi publiczne gminne 

 

Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

Koszt 

inwestycji 

Przedmiot zamówienia Data odbioru 

Opracowanie dokumentacji na 

przebudowę drogi gminnej w 

m. Dębówiec + remont - 

wykonanie nakładki 

bitumicznej 

333 507,53 zł Podstawa realizacji: cz. I Umowa nr 

GR.272.37.2020 z dnia 22.07.2020r. z 

wykonawcą droga gminna nr 

287008P w m. Dębówiec 915 mb / 

3750,80  m2, cz. II Umowa nr 

GR.272.75.2020 z dnia 27.10.2020r. z 

wykonawcą Droga 287011P o 

długości 1228 mb / 3941,11 m2 

Łączna długość inwestycji 

915+1228= 2143 mb 

cz I - 31.08.2020   

cz II - 

29.12.2020 
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"Przebudowa drogi gminnej - 

ulica Helska w Jankowie 

Dolnym" dz. Nr 490 

289 115,99 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.44.2020 z dnia 12.08.2020r. z 

wykonawcą o długości 303,13 mb / 

1596,8  m2 

21.10.2020 

"Przebudowa drogi gminnej w 

m. Lubochnia" (dz. 102, 135 

obręb Lubochnia) o długości 

910 mb.  dofinansowanie z 

Fundusz Dróg Samorządowych 

- 50% Plan 913 000 - dof . 456 

500,00 zł 

458 761,41 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.56.2020 z dnia 25.09.2020r. z 

wykonawcą o długości 910 mb / 

4081,55 m2 

14.12.2020 

Modernizacja drogi gminnej w 

m. Obora - zmiana z drogi 

gruntowej na tłuczniową o 

długości 700 mb. 

134 037,82 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.62.2020 z dnia 07.10.2020r. z 

wykonawcą o długości 700 mb / 

2800,00 m2 o szerokości 4,0 m 

03.12.2020 

Przebudowa drogi gminnej 

wraz z drogami wewnętrznymi 

w m. Winiary Wieś dz. 28,26/6 

404 713,71 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.83.2020 z dnia 12.08.2020r. z 

wykonawcą długość inwestycji 

220,00 m / 1780,00 m2 

17.12.2020 

Modernizacja drogi gminnej 

Mnichowo dz. Nr 68 i 

Skiereszewo dz. Nr 53 (zmiana z 

drogi gruntowej na tłuczniową) 

248 519,04 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.73.2020 z dnia 21.10.2020r. z 

wykonawcą o długości 1700 mb / 

6800 m2 o szerokości 4,0 m 

03.12.2020 

Modernizacja - nakładka 

bitumiczna droga gminna 

Os.Cieniste w m. Dalki (fundusz 

sołecki) 

21 590,40 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.75.2020 z dnia 27.10.2020r. z 

wykonawcą o długości 120 mb / 

624,00 m2 

29.12.2020 

Przebudowa drogi gminnej w 

m. Jankowo Dolne - chodnik 

60 500,00 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.25.2020 z dnia 03.06.2020r. z 

wykonawcą długość inwestycji 381 

mb 

18.08.2020 

Przebudowa drogi gminnej we 

wsi Goślinowo - ul. 

Kłopotowskiego 

153 673,41 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.83.2020 z dnia 12.08.2020r. z 

wykonawcą długość inwestycji 

154,5 m / 741,20 m2 

17.12.2018 

Remont- wykonanie nakładki 

bitumicznej na drodze gminnej 

nr 287046P we wsi Zdziechowa 

181 180,70 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.97.2020 z dnia 16.11.2020r. z 

wykonawcą długość inwestycji 

990,00 m / 3726,20 m2 

29.12.2020 

Remont- wykonanie nakładki 

bitumicznej na drodze gminnej 

nr 287003P we wsi Braciszewo 

130 596,75 zł Podstawa realizacji: Umowa nr 

GR.272.96.2020 z dnia 16.11.2020r. z 

wykonawcą długość inwestycji 

782,00 m / 2464,20 m2 

29.12.2020 

 

Rodzaj inwestycji mb 
 

Przebudowa 1 587,63 

Remont 3 915,00 

Modernizacja na  dr 

tł. 

2 400,00 

Budowa chodnika 381,00 

Łącznie 8 283,63 
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6.4. Stan dróg gminnych  

 

Formularz danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miasta 

Kategoria dróg: Gminna 

Stan na 

  

31.12.2020 

Województwo:  wielkopolskie Nr 30 

 

Zarządca sieci drogowej 

Powiat:  gnieźnieński Nr 03 UG Gniezno 

Gmina:  Gniezno Nr 032 
  

Miasto:   Nr   

a) dane dotyczące dróg 

  

Suma długości i powierzchni Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni 

    

Średnia 

wielkość 

ruchu 

dobowego 

na drogach 

Wielkość 

ruchu na 

przejściach 

granicznych 

Liczba i 

długość 

obiektów 

mostowych 

w osi drogi 

długość powierzchnia twarda gruntowa 

ogółem   ogółem   

w tym: 

ogółem 

w tym: 

ulepszona nieulepszona 

wzmocniona żwirem, 

żużlem, itp. 

naturalna (z gruntu 

rodzimego) 
bitumiczna betonowa kostka brukowa tłuczniowa 

pojazdów pojazdów 

[km] [km] [tys m [tys 

m 

[km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m m m rzecz 

/ 

dobę 

um. / 

dobę 

rzecz / 

dobę 

um. / 

dobę 

[szt./m] 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

L 155,35993   586,302472   92,07655 366,838121 4,82088 26,466874 0,49031 1,814548 2,4661 7,303711 19,00271 69,278247 36,50338 114,60097 34,08239 107,863529 2,42099 6,73744 3 

275 

21 

713 

        0 3 

0 37 

RAZEM 155,35993   

586,302472   92,07655 366,838121 4,82088 26,466874 0,49031 1,814548 2,4661 7,303711 19,00271 69,278247 36,50338 114,60097 34,08239 107,863529 2,42099 6,73744 

3 

275 

21 

713 

        0 3 

0 37 

  

 

Wypadki drogowe i ich skutki na zarządzanej sieci w 

  

  

  

  

roku 

Liczba wypadków rannych   

ogółem w tym z ofiarami śmiertelnymi ofiar śmiertelnych   

0  0        

 



42 
 

Formularz danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miasta 

Kategoria dróg: Niepubliczna 

Stan na 

  

31.12.2020 

Województwo:  wielkopolskie Nr 30 

 

Zarządca sieci drogowej 

Powiat:  gnieźnieński Nr 03 UG Gniezno 

Gmina:  Gniezno Nr 032 
  

Miasto:   Nr   

a) dane dotyczące dróg 

  

Suma długości i powierzchni Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni 

    

Średnia 

wielkość 

ruchu 

dobowego 

na drogach 

Wielkość ruchu 

na przejściach 

granicznych 

Liczba i 

długość 

obiektów 

mostowych 

w osi drogi 

długość powierzchnia twarda gruntowa 

ogółem   ogółem   

w tym: 

ogółem 

w tym: 

ulepszona nieulepszona 

wzmocniona 

żwirem, żużlem, itp. 

naturalna (z gruntu 

rodzimego) 
bitumiczna betonowa kostka brukowa tłuczniowa 

pojazdów pojazdów 

[km] [km] [tys m [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m m m rzecz / 

dobę 

um. / 

dobę 

rzecz / 

dobę 

um. / 

dobę 

[szt./m] 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

D 160,79394   580,576512   31,2864 126,994875 1,000 3,064387 9,12734 43,006775 0,26125 0,882822 42,66366 156,689117 76,45529 249,938536 64,34226 198,606912 12,11303 51,331624 2 310 13 589         0 2 

0 145 

RAZEM 160,79394   

580,576512   31,2864 126,994875 1,000 3,064387 9,12734 43,006775 0,26125 0,882822 42,66366 156,689117 76,45529 249,938536 64,34226 198,606912 12,11303 51,331624 

2 310 13 589         0 2 

0 145 

  

 

Wypadki drogowe i ich skutki na zarządzanej sieci w 

  

  

  

  

roku 

Liczba wypadków rannych   

ogółem w tym z ofiarami śmiertelnymi ofiar śmiertelnych   

0  0        
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6.5. Pozostałe inwestycje  
 

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Strzyżewo 

Smykowe – łączny koszt inwestycji: 972 494,58 zł (koszt budowy),  

Budynek remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 387,03 m2, kubatura obiektu 2 238,42 m3. 

 

 

 

2. Na budynku Urzędu Gminy Gniezno powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 32 kW, która 

pozwoli ograniczyć zużycie energii z tradycyjnych źródeł i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do 

atmosfery.  

Koszt całej inwestycji wyniósł 129 997,75 zł. Został pokryty ze środków pochodzących z kar i opłat za 

korzystanie ze środowiska. 
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3. Utworzenie terenu rekreacyjnego – placu zabaw w miejscowości Jankówko. Projekt nosi nazwę 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” i realizowany był m.in. przy dofinansowaniu z Urzędu 

Marszałkowskiego w kwocie 29 562,00 zł. w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina 

Gniezno przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 28 388,00 zł. Warto zaznaczyć, że w działanie 

czynnie włączyli się też mieszkańcy, których wkład własny oszacowano na 16 025,00zł. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 73 975,00 zł.  

Teren objęty budową placu został zagospodarowany, utwardzony i zazieleniony. Wyposażono go  

w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Cały teren ogrodzono, dlatego spełnia 

wszelkie normy bezpieczeństwa.  

 

 

4. Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy budynku szkolno-przedszkolnego 

w Jankowie Dolnym. Inwestycja zakłada stworzenie parterowego budynku składającego się  

z czterech oddziałów przedszkolnych dla stu dzieci oraz czterech sal lekcyjnych dla klas 1-3 szkoły 

podstawowej. Obiekt będzie posiadał dwa odrębne wejścia do obu placówek. Przewidziano element 

łączący, którym będzie hol główny z jadalnią oraz salą zabaw ruchowych. Nie zabraknie oczywiście 

łazienek oraz dwóch odrębnych szatni dla szkoły i przedszkola. Ponadto powstaną osobne 

pomieszczenia dla nauczycieli, magazyny, pomieszczenia biurowe, porządkowe czy socjalne. PFU 

zakłada również budowę odrębnej kuchni z zapleczem oraz jadalnią. Ponadto budynek będzie 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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5. Adaptacja obiektu na potrzeby powstania żłobka w miejscowości Zdziechowa  

Projekt realizowany jest przy udziale środków zewnętrznych. Rządowy program „Maluch +" kwota 

dofinansowania 990 000,00 zł. Wielkopolski Regionalny Program operacyjny na lata 2014-2020, Tytuł 

projektu: „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" - kwota dofinansowania 1 

624 539,88 zł. Pozyskane środki pozwoliły na powstanie obiektu, wyposażenie oraz utrzymanie żłobka 

przez dwa lata tj. od 01.09.2020 - 31.08.2022. 

 

6. Na placu rekreacyjnym w miejscowości Lubochnia powstała wiata biesiadna. Koszt realizacji 

inwestycji wyniósł 19 083,92 zł. 

 

6.6. Inwestycje zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
Ogółem kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2020 wyniosła  788 867,83,  z tego wydatkowana kwota 

wyniosła: 771 174,17, realizacja na poziomie procentowym to 97,76% .  

Fundusz sołecki za rok 2020 to przeszło 202 różnych zadań, w tym m.in. 

− zadnia inwestycje i opracowania dokumentacji projektowej związanej z planowanymi 

inwestycjami  (np. drogi – utwardzenia, nakładki, chodniki, projekty, zakup materiałów 
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budowlanych , oświetlenia  - realizacje i projekty, remonty, rewitalizacje, drobne remonty w 

świetlicach wiejskich, itp.  

− budowy i uzupełnienia urządzeń na placach zabaw i terenach rekreacyjnych  (wyposażenie 

w urządzenia zabawowe, do ćwiczeń, altany, ogrodzenia do placów zabaw ). Większe 

realizacje to rewitalizacja boiska przy Szkole w Goślinowie,  zakup urządzeń Skate Parku w 

Jankowie Dolnym (montaż w maju 2021), budowa i urządzenie boiska rekreacyjnego na 

Kalinie, uzupełninie wyposażenia placu zabaw w Osińcu, powstanie placu zabaw w Ganinie, 

altana w Lubochni itd. 

− zadania związane z utrzymaniem czystości i utrzymaniem terenów zielonych w sołectwach  

− zadania związane z zakupem różnego typu wyposażenia dla sołectw (doposażenia świetlic, 

zakup namiotów plenerowych , narzędzi do wykaszania i utrzymania porządku w sołectwach 

− zdania związane z aktywizacją społeczną -różnego typu wydarzenia i spotkania aktywizujące 

i integrujące społeczność lokalną. Część zadań związanych z aktywizacją społeczną  

w związku z pandemią wirusa Covid-19 została rozwiązana, a środki przeznaczone na te cele 

zostały przeniesione na inne zadania, związane z potrzebami poszczególnych sołectw. 

Sołectwa dokonywały zmian pierwotnych ustalanych w Funduszu Sołeckim. Zmiany te wynikały 

głównie z dwóch powodów, oszczędności które powstawały w wyniku przeprowadzania postępowań 

ofertowych, co pozwalało na wydatkowanie zaoszczędzonych pieniędzy na nowe zadania.  Kolejne 

zmiany wywołane były stanem epidemii (rezygnacja lub zmniejszenie środków na zadania związane 

z aktywizacją społeczną i przeznaczenie tych środków na inne zadania). W wrześniu 2020 odbywały 

się zebrania sołeckie, na których podejmowano uchwały ws. wydatkowania środków z Fundusz 

Sołeckiego na rok 2021. Kwota FS na rok 2021 to: 900 938,80 zł  

7. Środki zewnętrzne i realizacja projektów pozabudżetowych 

1. „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności 

i uczenia się przez całe życie w gminie Gniezno” – nr wniosku  RPWP.08.01.02-30-0054/16. Wniosek 

dotyczył finansowania zajęć dodatkowych i wyrównawczych przyrodniczych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Zdziechowie, zakupu pomocy dydaktycznych i dokształcenia nauczycieli – całkowita 

kwota projektu: 50 867,20 zł. Kwota dofinansowania: 48 307,20 zł. W 2020 roku kontynuowano prace 

związane z realizacją projektu, miedzy innymi zakupiono pomoce dydaktyczne oraz prowadzone były  

zajęcia  dodatkowe dla uczniów i kursy doszkalające dla nauczycieli.  

2. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” – nr wniosku RPWP.06.04.01-30-

0077/19 - finansowanie dotyczy adaptacji na potrzeby żłobka w budynku głównym kompleksu 

oświatowego w Zdziechowie  na 30 dzieci wraz z pokryciem kosztów funkcjonowania placówki w 

okresie od 1 września 2020 do końca sierpnia 2022 r. Celem projektu jest m.in. zakup wyposażenia, 

wyżywienia dzieci oraz utrzymania budynku i personelu placówki. Całkowita kwota projektu wynosi 

1 710 105,14 zł. Kwota dofinansowania 1 624 539,88 zł.  W roku 2020 projekt  był w trakcie realizacji 

(szczegółowy opis podjętych w ramach projekt działań w dziale nr 9.3.) 
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3. Projekt rządowy MALUCH+ - dofinansowanie dotyczy wykonania robót adaptacyjnych 

pomieszczeń żłobka w kompleksie oświatowym w Zdziechowie. Termin zakończenia robót 

budowlanych – koniec maja 2020 r, wyposażenie – sierpień 2020 r. Całkowita kwota projektu to 

1 237 500,00 zł. Kwota dofinansowania 990 000,00 zł. Projekt zrealizowano i rozliczono w 2020 r. 

4. „Aktywny senior w Gminie Gniezno” – nr wniosku  RPWP.07.02.02-30-0089/19. Całkowita wartość 

projektu 1 139 095,12 zł. Kwota dofinansowania 1 074 695,12 zł Projekt dotyczy utworzenia 

i  funkcjonowania dwóch klubów łącznie dla 100 seniorów wraz z kosztami dowozu seniorów na 

zajęcia, kosztów zajęć, wyposażenia, wyjazdów, zajęć kulturalnych. Pierwotnie zakładano 

zakończenie projektu na grudzień 2022 r., jednak ze względu na stan epidemii i brak możliwości 

odbywania zajęć (zawieszona działalność klubów seniora) realizacja projektu została przesunięta w 

czasie.   

5. „Nowe miejsca przedszkolne w gminie Gniezno” – nr wniosku RPWP.08.01.01-30-0028/19 – projekt 

dotyczy utworzenia  nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu w Modliszewku. Całkowita wartość 

projektu 189 331,00 zł. Kwota dofinansowania 160 931,35 zł. Ze względu na stan epidemii realizacja 

projektu została przesunięta na okres: 01.09.2021 – 31.08.2022 r. 

6. Wyższa, jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” – nr wniosku RPWP.08.01.02-

30-0002/19. Całkowita wartość projektu 892 934,44 zł. Kwota dofinasowania 838 484,44 zł. Termin 

realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2023. Przedmiotem projektu jest podniesienie wiedzy  

i kompetencji 250(125K,125M) uczniów uczestniczących w edukacji, w tym 20 osób o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych (SPE) oraz podniesienie wiedzy 50 nauczycieli (43K,7M) w szkołach 

podstawowych (SP) w Goślinowie, Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych i Zdziechowie. Termin 

realizacji projektu: 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. Zrealizowany jesienią 2020r. część zajęć odbyła się 

stacjonarnie, a część ze względu na stan epidemii, odbywała się w systemie on- line.  

7. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn „W zdrowym ciele zdrowy duch- 

utworzenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Jankowo Dolne, w miejscowości Jankówko”. 

Realizacja w okresie  od 27.07.2020 do 7.12.2020. Projekt zakładał zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia zabawowe i 

elementy małej architektury. Teren rekreacyjny powstał w miejscowości Jankówko, przy granicy z wsią 

Wełnica. Takie usytuowanie daje możliwość korzystania z tego miejsca zarówno  mieszkańcom 

Jankówka,  Wełnicy , jak i Jankowa Dolnego.  Całkowita wartość  projektu:  69 558,90 zł, w tym dotacja 

z Wielkopolskiej Odnowy Wsi: 29 562,00 zł, wkład własny Gminy Gniezno: 39 996,90 zł. Powstały teren 

rekreacyjny to także miejsce wspólnych spotkań służących integracji i zacieśnianiu więzi między 

mieszkańcami. 

8. Zakup 57 sztuk sadzonek drzew miododajnych – lip drobnolistnych ze środków Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 9.849,16 zł – Drzewa zostały posadzone wzdłuż drogi gminnej Modliszewo – 

Modliszewko na odcinku ok. 400 m. Koszt zakupu drzew wyniósł 10 132,89 zł. Łączny koszt realizacji 

zadania z nasadzeniem i zabezpieczeniem drzew wyniósł 16 972,89 zł. 

9. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gniezno” – projekt zrealizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 

84 000,00 zł obejmuje organizację szkoleń wraz z dostawą sprzętu komputerowego. Łącznie w 
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szkoleniach wzięło udział 150 osób. 10 laptopów zakupionych na szkolenia zostało przekazanych do 

szkół na terenie Giny Gniezno. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych. 

10. Projekt POWR.02.29.00-00-KP19/18 pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych” współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany jest przez 

Stowarzyszenie Urbanistów Polskich (Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów) w partnerstwie z Fundacją 

Promocji Gmin Polskich w terminie od 15.12.2019 r. do 30.06.2021 r. Gmina Gniezno otrzymała grant w 

wysokości 50 000,00 zł. na realizację projektu "Wsparcie procesu pogłębionych konsultacji 

społecznych" , który obejmie pierwszy etap konsultacji czyli okres pomiędzy uchwaleniem przez Radę 

Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego a sporządzeniem projektu Studium i wystąpieniem o opinię do 

Gminnej Komisji Architektoniczno - Budowlanej. Konsultacje zostały szczegółowo określone  

w Indywidualnym Planie Konsultacji, który stanowi załącznik do umowy o powierzenie grantu. 

11. Przebudowa drogi w m. Lubochnia dz. nr ewid 102, 135 w ramach projektu Rządowego Funduszu 

Dróg Samorządowych. Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o łącznej długości 

910 m. Termin zakończenia: grudzień 2020 r. Całkowita wartość inwestycji 458 761,41 zł. Kwota 

dofinansowania 50% wartości inwestycji. 

12. „Modernizacja drogi gminnej w m. Obora - zmiana z drogi gruntowej na tłuczniową  

o długości 700 mb”, dz. nr 84/1. Dofinansowanie w ramach funduszu ochrony środowiska, rekultywacji 

i poprawy jakości gruntów rolnych. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki Mieniem. Zakończenie 

inwestycji: grudzień 2020 r. Kwota dofinansowania 50 000,00 zł. Całkowity koszt zadania 132 648,12 zł. 

13. „Modernizacja drogi gminnej w m. Mnichowo dz.nr 68 i Skiereszewo dz.nr 53 – zmiana z drogi 

gruntowej na tłuczniową o długości 1700 mb.”. Dofinansowane ze środków Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 75 000,00 zł, pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych o szerokości 4m. Zakończenie inwestycji: grudzień 2020 r. Całkowity koszt projektu 

246 059,04 zł. 

8.Transport publiczny 

 Transport publiczny obsługiwany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne realizowany 

jest zgodnie z zawartym 10 lipca 2009 r. porozumieniem międzygminnym, na mocy którego Miasto 

Gniezno przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego 

na przewozie osób autobusami gnieźnieńskiej komunikacji miejskiej na odcinku trasy pomiędzy 

granicą administracyjną miasta Gniezna, a pętlami autobusowymi w miejscowościach: 

1) Pyszczynek i Zdziechowa – linia nr 10: 

− 3 kursy w dni robocze, 

2) Pyszczyn i Krzyszczewo – linia nr 11: 

− 5 kursów w dni robocze, 

− 5 kursów w soboty, 

− 5 kursów w niedziele, 
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3) Obora – linia nr 12: 

− 14 kursów w dni robocze, 

− 8 kursów w soboty, 

− 4 kursy w niedziele, 

4) Wełnica – linia nr 13: 

− 6 kursów w dni robocze, 

5) Skiereszewo – linia nr 2, 7 i 16: 

− 25 kursów w dni robocze, 

6) Wełnica  – linia nr 15. 

- 8 kursów w dni nauki szkolnej, 

7) Osiniec – linia nr 4 

     - 6 kursów w dni nauki szkolnej 

 Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego 

transportu zbiorowego w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wyniosła 619 049,88 zł. Długość 

obsługiwanych tras wynosiła ok 9 600 wozokilometrów/miesiąc,  

 Realizacja publicznego transportu zbiorowego na trasach: 

1) Gniezno - Łukaszewko przez Strzyżewo Paczkowe (11 kursów – przystanek końcowy Strzyżewo 

Paczkowe, 6 kursy – Łukaszewko): 

− 5 kursów w dni robocze, 

− 3 kursów w soboty, 

2) Gniezno – Lubochnia: 

− 4 kursów od poniedziałku do piątku, 

− 7 kursy wyłącznie w dni nauki szkolnej, 

3) Gniezno - Napoleonowo przez Zdziechowę: 

− 2 kursy w dni od poniedziałku do piątku, 

− 2 kursy w dni robocze, 

4) Gniezno DA – Gniezno DA przez Modliszewko i Obórkę: 

− 5 kursy w dni od poniedziałku do piątku, 

− 6 kursów w dni nauki szkolnej 

obsługiwana była przez Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z 

o.o., ul. Kolejowa 2, Gniezno. Obsługiwana trasa o łącznej długości ok. 200 000 wozokilometrów/rok. 

Funkcjonowanie linii odbywało się za częściową dopłatą z budżetu gminy wynoszącą w 2020 roku 415 

680,24 zł. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii Covid-19 rozkłady jazdy 

autobusów MPK i GPKS w trakcie roku ulegały zmianie w związku z okresowym zawieszeniem zajęć 

szkolnych. W większej części roku obowiązywał tzw. wakacyjny rozkład jazdy autobusów. Niektóre 

kursy były dostosowywane do indywidualnych potrzeb podróżnych. 

 Dowóz dzieci do szkół w Zdziechowie, Jankowie Dolnym i Szczytnikach Duchownych odbywał 

się w formule przewozów zamkniętych dedykowanych indywidualnie do potrzeb dzieci uczących się 

w poszczególnych szkołach. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usługa była 
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realizowana przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe „Joanna” Zbigniew Brzuszkiewicz 

Gniezno. Koszt dowozu w tym okresie wyniósł 488 505,67 zł. Długość tras dowozu dzieci wyniosła ok. 

450 wozokilometrów/dzień. Z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii Covid-19, usługa 

dowozu dzieci była realizowana w większej części roku szkolnego tylko dla dzieci przedszkolnych i 

uczniów klas 1-3. Jednakże wielkość tras dowozowych w okresie ograniczeń był tylko w niewielkim  

zakresie zmniejszony. Gmina Gniezno w 2020 roku sfinansowała 489 sztuk biletów miesięcznych dla 

dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się powyżej 3-4 km od miejsca zamieszkania. 

9. Pomoc społeczna 

Pomoc i wsparcie w Gminie Gniezno w ramach pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 317 

osób ze 124 rodzin, co stanowiło 2,5% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 

2019 roku, łączna liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 26 rodzin. W 

przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 46 rodzin, 

co oznaczało spadek w stosunku do roku 2019 o 19 rodzin. W Gminie Gniezno najczęściej 

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną, w 2020 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa. 

9.1. Szczegółowe wydatki  z budżetu gminy Gniezno 
− 362,00 zł wydatkowano w formie zasiłków stałych dla 19 osób; zasiłki wypłacane są osobom z 

tytułu wieku lub niepełnosprawności w przypadku braku uprawnień w systemach zabezpieczenia 

społecznego 

− 7 086,00 zł wydano na pomoc finansową dla 9  rodzin w formie zasiłku okresowego, który 

przyznawany jest z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby; 

− 104 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na zaspokojenie różnorakich 

potrzeb (min. zakup żywności, leków, odzieży, opału, pokrycie części kosztów remontu 

mieszkania itp.) - łączny wydatek z budżetu własnego gminy wyniósł – 97 464,00 zł;  

− 68 342,00 zł przeznaczono na sfinansowanie pobytu 5 osób w schroniskach dla osób 

bezdomnych; 

− dla 59 dzieci finansowano posiłki w stołówkach szkolnych, przyznano pomoc w formie 

finansowej na zakup posiłku w wysokości 60 zł mies., łącznie na dożywianie z budżetu gminy 

wydano 20 271,00 zł, 

− 2 osoby korzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych, wydano 7 350,00 zł,  

− zorganizowano 1 pogrzeb, łączny koszt ze środków własnych to kwota 2218,00 zł 

− 497 102,00 zł wydatkowano tytułem odpłatności za pobyt 15 osób w domach  pomocy 

społecznej, 

− na finansowanie pobytu 4 dzieci w placówkach pieczy zastępczej i w rodzinach zastępczych 

wydatkowano łącznie 96 151,00 zł, 

− na pomoc w formie zasiłków szkolnych dla 8 dzieci wydano 1 852,00 zł. 
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9.2. Rządowy program wieloletni Senior + na lata 2015-2020 edycja 2020 
W ubiegłym roku w GOPS w ramach swoich działań prowadził ośrodek wsparcia, jakim jest 

klub Seniora. Klub SENIOR+ utworzony w ramach realizacji ministerialnego programu funkcjonował  

w pomieszczeniach przy świetlicy wiejskiej na Piekarach i był czynny przez 2 dni w tygodniu. Z zajęć 

prowadzonych w klubie Seniora w przeciągu ubiegłego roku korzystały 34 osoby w wieku 60+. 

Działalność klubu była finansowana przy wsparciu rządowego programu Senior+. Koszt działalności 

klubu poniesiony z budżetu gminy wyniósł 16 848,58 zł. 

9.3. Gminny Żłobek w Zdziechowie 
Gmina Gniezno w 2020 roku realizowała i kontynuuje projekt współfinansowany z Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie 

Gniezno wspiera rodziców”.  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś 

Priorytetowa 6: Rynek pracy. Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  

z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Całkowita kwota 

projektu to: 1 710 105,14 zł. Kwota dofinansowania 1 624 539,88 zł. Kolejne dofinasowanie żłobka to  

Projekt rządowy MALUCH+ Całkowita kwota projektu 1 237 500,00 zł. Kwota dofinansowania 990 000,00 

zł. Celem głównym projektu było utworzenie w Gminie Gniezno 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

oraz finansowanie ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu 30 rodziców doświadczających 

trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 może utrzymać, znaleźć lub aktywnie 

poszukiwać pracy.  

W 2020 zrealizowano wszystkie prace związane z uruchomieniem żłobka, tj. zarejestrowanie 

żłobka i opracowanie pełnej dokumentacji nowej placówki, adaptacja budynku na żłobek wraz  

z urządzaniem placu zabaw i terenu na zewnątrz żłobka (m.in. wejście dla osób niepełnosprawnych, 

miejsca parkingowe), zakup niezbędnego sprzętu i wyposażania żłobka, zatrudnienie personelu, 

zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka. Placówka rozpoczęła działalność 1 września 2020 r. 

Rodzice dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Zdziechowie nie wnoszą żadnych opłat  

z tytułu wyżywienia oraz pobytu dziecka. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 5:30 do 16:30 z zachowaniem miesięcznej przerwy wakacyjnej w sierpniu oraz ustawowych dni 

wolnych od pracy.  Opieka w Żłobku sprawowana jest nad 30 dzieci w wieku od ukończenia 20 

tygodnia życia do 3 lat. Dzieci grupy młodszej, w momencie przyjęcia do żłobka, mieściły się w 

przedziale wiekowym od 8 m-cy najmłodsze do 1 rok i 2 m-ce najstarsze. Natomiast dzieci w grupie 

starszej od 1 rok i 3 m-ce najmłodsze do 2 lat i 8 m-cy najstarsze. W wyniku rotacji ze żłobka 

zrezygnowała 2 dzieci, a 1 dziecko zostało urlopowane. W ich miejsce została przyjęta 3 nowych 

dzieci. Żłobek zatrudnia personel posiadający niezbędne kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3. 

Zapewniona jest również opieka medyczna, którą sprawuje pielęgniarka. Dzieci przebywające  

w żłobku korzystają z trzech posiłków przygotowanych przez kuchnię znajdującą się w kompleksie 

szkolno-przedszkolnym w Zdziechowie zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci. 

Najważniejszym celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa fizycznego 

oraz psychicznego wychowankom. Dodatkowo odpowiednie przygotowane otoczenia, sprzyjające 

nauce przez zabawę.  
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Żłobek od momentu otwarcia tj. od 1 września 2020 funkcjonował w sposób ciągły z jednym 

wyjątkiem tj. w okresie od 14.12.2020r. do 19.12.2020r. została zawieszona działalność żłobka zgodnie 

z opinią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, z uwagi na zagrożenie dla zdrowia dzieci na 

terenie, na którym zlokalizowane było ognisko SARS-COV-2. 

 

9.4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak 

również realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, który został przyjęty uchwałą nr: 

XIX//125/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Podstawowym działaniem komisji było podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 

spożywania napojów alkoholowych, natomiast głównym celem działań profilaktycznych komisji było 

zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, wsparcie osób uzależnionych oraz 

ich bliskich (współuzależnionych). 

Komisja zajmowała się wspieraniem osób zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych, a także 

ich rodzin w kształtowaniu zdrowego stylu życia, będącym alternatywą zachowań sprzyjającym 

rozwojowi uzależnienia. 

 Swoje działania realizowała w następujący sposób: 

− przyjmowała zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu, 

− wzywała na rozmowy motywujące, 

− przeprowadzała rozmowy mające na celu zmianę stylu życia osób uzależnionych od alkoholu, 

przedstawiano tym osobom rozwiązania, które mogą im pomóc w walce z nałogiem, w formie 

leczenia ambulatoryjnego, a gdy istniała taka potrzeba leczenia stacjonarnego 

(zamkniętego), 

− podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

− kierowała na badania psychiatryczno - psychologiczne, 

− przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, 

− składała wnioski do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o zastosowanie obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu, 

− skierowała wnioski do komornika sądowego w celu doręczenia korespondencji, 

− opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. 

 

Działania komisji dane statystyczne: 

− w ramach działalności komisja odbyła 11 posiedzeń, 

− do komisji wpłynęło 14 wniosków o interwencję wobec osób pijących w sposób wskazujący 

na picie problemowe w tym z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 4,GOPS Kłecko – 1, 
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anonimów – 4, osób fizycznych – 6, 

− komisja wystosowała 56 wezwań, 

− komisja przeprowadziła 13 spotkań z wezwanymi, 

− komisja skierowała 8 osób na badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie 

uzależnienia, 

− komisja wystosowała 6 wniosków do Sądu o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu,          

− komisja opiniowała wnioski przedsiębiorców o wydanie bądź przedłużenie zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych rozpatrzono łącznie 10 takich wniosków i dla 

wszystkich wydano pozytywne opinie, 

− komisja skierowała dwa wnioski do komornika sądowego w celu doręczenia dokumentów 

stronom. 

 

Dane finansowe działania GKRPA 

− koszty opłat sądowych – 500,00 zł, 

− koszty doręczenia dokumentów przez komornika sądowego – 183,04 zł 

− wynagrodzenia brutto członków GKRPA – 15 840,00 zł, 

− punkt konsultacyjny oraz pomoc psychologiczna o charakterze profilaktycznym i 

terapeutycznym dla mieszkańców Gminy Gniezno – 3 600,00 zł, 

− opłata za badania psychiatryczno – psychologiczne – 1 440,00 zł, 

− wyjazd dzieci na kolonie letnie z programem profilaktycznym – 22 500,00 zł, 

− zakup biletów dla dzieci na basen – 1 337,00 zł, 

− zakup strojów piłkarskich dla dzieci – 3 000,00 zł, 

− zakup farb i akcesoriów malarskich oraz pogadanka z psychologiem (projekt mural Park 

Szczytniki Duchowne) – 1 100,00 zł, 

Całkowite wydatki – 49 500,04 zł.  

Pozostała kwota w wysokości 30 238,32 zł została przeznaczona na zakup stacji odkażających 

we wszystkich budynkach Gminy Gniezno (m.in. w świetlicach wiejskich). 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Gniezno w 2020r., mimo trudności związanych z sytuacją pandemiczną 

wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów w walce z 

problemem alkoholowym. Jednym z efektów jej działania było dobrowolne podjęcie przez 

uczestników rozmów motywujących terapii w poradnianych leczenia uzależnień. 

Niestety w 2020r. nie można było przeprowadzić akcji promujących zdrowy tryb życia wśród dorosłych 

mieszkańców oraz uczniów Gminy Gniezno z uwagi na panujące obostrzenia  związane z sytuacją 

pandemiczną. Udało się jednak zorganizować wyjazd dla dzieci na kolonie z elementami profilaktyki. 

Dużą rolę w walce z nałogami oraz konsekwencjami życia z bliską osobą uzależnioną miała też pomoc 

psychologa klinicznego oraz terapeuty uzależnień działającego w punkcie konsultacyjnym. 
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10. Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska 

10.1. Gospodarka odpadami 
Na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku prowadzony był odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe 

oraz  do 31.03.2020 r. z nieruchomości niezamieszkałych. Od 1 kwietnia 2020 r. Gmina Gniezno nie 

prowadziła odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W 

analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

Gminy Gniezno realizowany był przez firmę URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno. W 

ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  na terenie Gminy 

Gniezno firma URBIS Sp. z o.o. udostępnia pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na odpady 

ulegające biodegradacji oraz worki na pozostałe frakcje odpadów zbierane selektywnie, tj. metale i 

tworzywa sztuczne, szkło i papier. Ponadto firma dba o należyty stan sanitarny, porządkowy i 

techniczny pojemników i gniazd oraz wyposaża i obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK).  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gniezno, który 

znajduje się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, czynny był w 2020 roku w każdą 

środę miesiąca w godz. 10:00 – 13:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godz. 10:00 –12:00 (wyjątek 

stanowiły dni świąteczne). Do tego punktu mieszkańcy Gminy Gniezno mogli bezpłatnie przekazywać 

wyszczególnione poniżej odpady komunalne zebrane selektywnie: 

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji i odpady zielone,  

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

3) odpady opakowanie wielomateriałowe, 

4) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

6) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z 

tektury, 

7) meble i odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) baterie i akumulatory, 

10) chemikalia na potrzeby gospodarstw domowych, 

11) przeterminowane leki, 

12) zużyte opony,  

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

14) odpady niebezpieczne, 

15) tekstylia i odzież, 
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16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

 

Transport ww. odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

w Lulkowie, mieszkańcy musieli zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. 

10.2. Możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania  
Przez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym także 

przygotowanie, które poprzedza odzysk lub unieszkodliwianie.  

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wiążą się z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacje mechaniczno-

biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie 

odpadów na składowiskach). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

W 2020 roku podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Gniezno przekazywały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do: 

− Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 62-200Gniezno, Lulkowo 12A (MBP) - 2610,9800 Mg 

− ITPOK Poznań, ul. Energetyczna 5 - 9,3200 Mg 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gniezno tworzony 

jest przez spółkę, która w danym roku kalendarzowym odbiera odpady komunalne od mieszkańców 

na podstawie umowy z  Urzędem Gminy Gniezno. W trakcie analizy funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno stwierdzono, że funkcjonowanie 

PSZOK-u w obecnej formie generuje duże koszty. W związku powyższym Gmina Gniezno rozważa 

budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w celu polepszenia jakości 

świadczonych usług dla mieszkańców oraz obniżenia kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami poprzez zwiększenia konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

  

10.3. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r.) 

Koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu, w tym również koszty poniesione  

w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

zostały wykazane w poniższej tabeli. 

  



56 
 

Tabela nr 44. Zestawienie kosztów poniesionych przez Gminę Gniezno w roku 2020, w związku  

z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

WYSZCZEGÓLNIE KOSZTY I WYDATKI [ZŁ] 

Koszty odbioru i transportu odpadów 

komunalnych 

1 679 767,39 

Koszty zagospodarowania odpadów 

komunalnych 

1 769 072,28 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenia 

pracowników związanych z obsługą systemu, 

szkolenia zakup materiałów biurowych, druk 

deklaracji, kampania informacyjno-

edukacyjna, koszty przesyłek pocztowych, 

prenumeraty czasopism) 

122 621,36 

RAZEM 3 571 461,03 

 

Ogółem koszty poniesione przez Gminę Gniezno w 2020 roku, w związku z obsługą systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w porównaniu do roku 2019 wzrosły o 1 294 656,60 zł. 

Znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowany jest wzrostem 

cen zagospodarowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, do którego 

przekazywane są wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane w ramach funkcjonowania 

systemu Gminy Gniezno. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie cen za zagospodarowanie 

poszczególnych frakcji odpadów w 2018 roku oraz w 2020 roku.   

 

Tabela 45. Zestawienie cen za zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów w 2018 roku oraz 

w 2020 roku w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 

Rodzaj odpadu Cena netto za 1 tonę 

w 2018 r. 

Cena netto za 1 

tonę  w 2020 r. 

Odpady zmieszane (niesegregowane) 315,00 zł 480,00 zł 

Bioodpady 29,00 zł 58,00 zł 

Opakowania z papieru 

i tektury 

29,00 zł 58,00 zł 

Opakowania z metali 

i tworzyw sztucznych 

29,00 zł 150,00 zł 

Zmieszane odpady opakowaniowe 100,00 zł 150,00 

Opakowania ze szkła 29,00 zł 58,00 zł 

Odpady wielkogabarytowe 315,00 zł 650,00 zł 

Odpady budowlane, rozbiórkowe 29,00 zł 120,00 zł 

Zużyte opony 315,00 zł 880,00 zł 

 

10.4. Dane dotyczące mieszkańców i deklaracji 
Według danych pochodzących z ewidencji ludności, prowadzonej przez Urząd Gminy 

Gniezno, na dzień 31.12.2020 r. liczba zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Gniezno 

wynosiła 12 815 mieszkańców.  
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Liczba mieszkańców Gminy Gniezno, według stanu na dzień 31 grudnia w 2020 roku,  

na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosiła 12.158. 

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno były w 

2020 r. zmienione uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Gniezno. Na początku roku, w okresie od 

stycznia do marca 2020 roku obowiązywały stawki zgodne z uchwałą nr VIII/51/2019 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 

3214). Stawki te przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela nr 46. Zestawienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gniezno obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.  

 Sposób zbierania odpadów komunalnych 

Selektywnie Nieselektywnie 

Nieruchomości zamieszkałe 14,00 zł/ os. 27,00 zł/ os 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

120 l 53,00 zł 120 l 79,00 zł 

240 l 76,00 zł 240 l 113,00 zł 

1100 l 330,00 zł 1100 l 494,00 zł 

Nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe 

165,00 zł/rok 495,00 zł/rok 

Następnie w okresie od kwietnia do końca 2020 roku obowiązywały stawki zgodne z uchwałą 

nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 1717), oraz uchwałą nr XVIII/119/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 

5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 

2019 r. poz. 10705). Stawki te przedstawia tabela poniżej. 

Tabela nr 47. Zestawienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gniezno obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r 

 Sposób zbierania odpadów komunalnych 

Selektywnie 

Nieruchomości zamieszkałe 26,00 zł/ os. 

Nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe 

 

165,00 zł/rok 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 78,00 zł miesięcznie  

od jednego mieszkańca. W przypadku właścicieli domków letniskowych stawka opłaty podwyższonej 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi 495,00 zł. 
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Ponadto ustalono częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Do 31.12.2020 r. 276 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi zadeklarowało, że kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym. Ulga z tytułu posiadania kompostownika w okresie od kwietnia do 

grudnia 2020 roku wyniosła 6 721,00 zł. 

Od października 2020 roku obowiązywała uchwała nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Gniezno z 

dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 6757). 

Powyższą uchwałę zastąpiła uchwała nr XXVIII/204/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dotyczącego rodzin wielodzietnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7221) obowiązująca  

od listopada 2020 roku. 

W okresie od października do grudnia 2020 r. 77 właścicieli nieruchomości skorzystało 

ze zwolnienia z opłaty dotyczącego rodzin wielodzietnych, w tym 3 właścicieli skorzystało 

jednocześnie z całkowitego zwolnienia z tego samego tytułu.  

Wysokość częściowego zwolnienia w okresie od października do grudnia 2020 roku z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 4 740,00 zł, a całkowitego zwolnienia 

312,00 zł. Łączna kwota zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych 

wyniosła 5 052,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 4380. 

Do 31.03. 2020 r. w systemie naliczana była opłata za 149 nieruchomości niezamieszkałe. 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyniosły 3 285 102,77 zł. 

 

Tabela nr 48. Zestawienie obrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Gniezno na dzień 31 grudnia 2020 r.  

Wymiar roczny 

[zł] 

Odpisy  

i umorzenia [zł] 

Należności  

do zapłaty [zł] 

Wpłaty ogółem 

[zł] 

Zaległość na dzień 

31.12.2020 r. [zł] 

3 696 850,00 317 888,00 3 550 050,45 3 285 102,77 291 852,01 

 W celu dobrowolnego uregulowania płatności przez zobowiązanego wynikających  

z naliczenia opłaty wierzyciel podjął działania informacyjne w formie pisemnej sporządzając  453 sztuki 

stanów kont podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu 

ściągnięcia zaległości wystawiono 909 szt. upomnień na kwotę 304 504,91 zł. Do Urzędów Skarbowych 

wystawiono 251 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 101 704,40 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na kwotę 1 212,00 zł.  
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 Na terenie Gminy Gniezno w analizowanym okresie nie zaistniała konieczność wydania przez 

Wójta Gminy Gniezno decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umowy, o której mowa w art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

10.5. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy 

Gniezno. 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Gniezno i  przekazanych 

przez mieszkańców w 2020 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniosła około 5 607,5060 

Mg.  

Tabela 49. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2020 roku z terenu Gminy Gniezno przez 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy z 

Gminą Gniezno 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

2448,3600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 197,7400 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 

3,1800 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 119,6600 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 375,2400 

15 01 07 Opakowania ze szkła 322,8600 

16 01 03 Zużyte opony 6,5600 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1429,8400 

SUMA 4903,4400 

 

Tabela nr 50. Ilość odpadów komunalnych przekazanych przez mieszkańców w 2020 roku do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lulkowie 

Adres punktu Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów 

komunalnych 

przekazanych do 

zagospodarowania [Mg] 

Lulkowo 

12a 

62-200 Gniezno 

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,4000 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10,6600 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,7000 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieszczyszczone 

2,1800 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

7,0800 



60 
 

17 01 03 Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

1,8400 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06 

116,800 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 52,3800 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 103,9600 

16 01 03 Zużyte opony 11,0600 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

23,155 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

26,5610 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 55,8600 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

0,1000 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione   

w 20 01 27 

1,9000 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zebrane w 

sposób selektywny 

0,9000 

SUMA 430,536 

 

Tabela nr 51. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2020 roku z terenu Gminy Gniezno przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy  

z właścicielami nieruchomości 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

171,9400 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,1600 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

1,8000 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,3600 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5,7000 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,5400 

16 01 03 Zużyte opony 0,0600 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 

2,1200 
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17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

25,0700 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w  

170901,170902 i 170903 

18,5000 

 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 42,28 

SUMA 273,5300 

 

W 2020 roku łączna masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych 

(niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania wyniosła 1034,1641 Mg. 

W roku 2020 masa tych odpadów wyniosła 866,9022 Mg.  Masa pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, 

powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych zmalała zatem   

w stosunku do poprzedniego roku o 167,2619 Mg.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2412), definiuje poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do iloczynu masy tych odpadów wytworzonych w roku 

1995 i wskaźnika uwzględniającego zmiany demograficzne mieszkańców gminy. Poziom, który musiał 

zostać osiągnięty w roku 2020 wynosi 35 %. Gmina Gniezno osiągnęła poziom ograniczenia  

w wysokości 2,08 %. Jeśli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy 

niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 

rozliczeniowym został osiągnięty. Wobec powyższego w 2020 roku podobnie jak w latach 2017 - 2020 

roku Gmina Gniezno osiągnęła wymagany poziom.   

Zgodnie z art. 3aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) gminy były zobowiązane w 2020 roku osiągnąć co 

najmniej  50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oraz 70 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi 

metodami, odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. Gmina Gniezno w 

2020 r. osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła na poziomie 49,97 %, natomiast poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia innymi metodami, odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wyniósł 

100 %. 
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10.6. Analiza ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Gniezno. 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gniezno w 2020 r. wynosiła 

5 607,5060 Mg, z czego 2620,3 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. 

46,73 % ogółu wytworzonych odpadów komunalnych. Masa zmieszanych odpadów przetworzonych  

w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (instalacje MBP), wynosiła 

2610,9800 Mg.  9,3200 Mg zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gniezno 

zostało poddanych termicznemu przekształceniu. 

10.7. Podsumowanie i wnioski 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest opracowywana w celu zweryfikowania 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Analiza dostarcza również wiadomości o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli 

nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz niezbędne 

informacje dla utworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów wybranych frakcji 

odpadów na terenie Gminy Gniezno funkcjonuje system segregacji odpadów obejmujący odbiór 

pięciu frakcji odpadów komunalnych w systemie „u źródła”. Odbierane bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości są metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji oraz 

odpady zmieszane. Wprowadzenie dodatkowych strumieni odpadów zwiększyło ilości odbiorów 

odpadów od właścicieli nieruchomości co w konsekwencji spowodowało znaczny wzrost kosztów 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W roku 2020 znacząco wzrosły koszty 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obniżyły się koszty obsługi systemu. W 

konsekwencji koszty obsługi całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 

wyniosły 3 571 461,03 zł, natomiast wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

to 3 285 102,77 zł.  

Jednocześnie  należy zauważyć, że zmiana systemu segregacji odpadów spowodowała 

znaczne zmniejszenie ilości odbieranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

w stosunku do  ilości selektywnie odbieranych frakcji odpadów. 

 

10.8. Program ochrony środowiska 

Program ochrony środowiska uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach  

i dokumentach programowych na poziomie gminy, powiatu, województwa i państwa, do realizacji 

ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Program ochrony środowiska dla Gminy Gniezno jest podstawowym instrumentem do realizacji 

zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części 

finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem realizacji Programu będzie 

utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa jak również wdrożenie 
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efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie. Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, 

elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za ich 

wykonanie. Przedstawione zasady monitorowania Programu przez określone wskaźniki umożliwią 

kontrolę i ocenę stanu realizacji założonych działań. 

Gmina Gniezno posiada przyjęty przez Radę Gminy Gniezno uchwałą nr XXVIII/202/2020 z dnia 

24 września 2020 r. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą 

do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania ww. Programu  na środowisko. 

Głównym celem realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniezno jest 

zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska oraz poprawa stanu środowiska gminy dla 

zapewnienia odpowiedniego poziomu życia mieszkańców. Realizacja założeń Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Gniezno ma na celu poprawę stanu środowiska. Zmiany wartości wskaźników i 

mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji założeń 

Programu.  

W 2020 roku Gmina Gniezno zrealizowała następujące zadania:    

1. W celu poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska 

a) zmniejszeni emisji wywołanej transportem:  

− przebudowa dróg gminnych, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic, 

− wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, (oba zadania 

opisano szczegółowo w dziale nr 6.2.) 

b) ograniczenie emisji spowodowanej przez spalanie surowców energetycznych.  

− wymiana źródeł ciepła na instalacje wysokosprawnych urządzeń 

grzewczych            (działanie zostało szczegółowo opisane w dziale 10.9.) 

− montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do 

produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności 

publicznej (mowa o tym w dziale nr 6.4.) 

2. W celu ochrony przed ponadnormatywnym poziomem hałasu 

a) ograniczenie liczby ludności narażonej na ponadnormatywne poziomy hałasu 

− uwzględnienie w mpzp i SUiKZP przepisów dotyczących dotrzymania 

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów z uwzględnieniem 

ich funkcji, 

− tworzenie pasów zieleni oraz sadzenie drzew wzdłuż dróg o dużym 

natężeniu ruchu przy dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego  z  zadania jednorocznego pn. „Zakup sadzonek drzew 

miododajnych” zakupiono      57 szt. lipy drobnolistnej (szczegółowy opis w 

dziale nr 7.) 

− uwzględnienie w dokumentach planistycznych lokalizacji źródeł 

promieniowania oraz stref ich oddziaływania. 

3. W celu zapewnienia dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki 

a) zwiększenie dostępności sieci wodociągowej oraz zapewnienie przydatności wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
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− budowa sieci wodociągowych (szczegółowy opis w dziale nr 6.1.), 

b) rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków  

− uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy (działania 

szczegółowo opisane w dziale nr 10.11.) 

4. W celu racjonalnego gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami (wszystkie działania szczegółowo zostały opisane w dziale nr 10.1.): 

a) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w ogólnej masie 

odebranych odpadów, 

b) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) wprowadzenie systemu selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów u źródła  

d) edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, 

e) zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników do selektywnej zbiórki na terenie 

Gminy Gniezno. 

5. W celu oczyszczenia terenu gminy z wyrobów zawierających azbest (wszystkie działania 

szczegółowo zostały opisane w dziale nr 10.10.): 

a) kontynuacja programu usuwania azbestu z terenu gminy, 

b) usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwianie, 

6.  W celu minimalizacji składowanych odpadów (wszystkie działania szczegółowo zostały 

opisane w dziale nr 10.1.) 

a) utrzymanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, 

b) osiągnięcie poziomów recyklingu przewidzianych przepisami prawa 

7. W celu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej:  

a) dokonywanie zadrzewień śródpolnych i śródzagrodowych: Gmina Gniezno w 2020 roku 

zakupiła dla mieszkańców i przekazała sołtysom wsi, na potrzeby nasadzeń 

śródzagrodowych i śródpolnych 3486 sztuk drzew i 731 sztuk krzewów za łączną kwotę  

15 500,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania z transportem wyniósł 16 422,50 zł.,  

b) prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych: W ramach utrzymania zieleni 

w parkach gminnych, przy świetlicach wiejskich oraz utrzymania pasów drogowych na 

terenie Gminy Gniezno, w 2020 roku zlecono wykonanie przedmiotowych prac zgodnie 

z zasadami sztuki ogrodniczej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ok.  46 000,00 zł. 

8. W celu przeciwdziałania awariom: 

a) minimalizacja zagrożeń poprzez poprawne planowanie przestrzenne  

b) wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych 

Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub 

poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP.  

W 2020 roku przy udziale środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w wysokości 20 9370,60 zł został zakupiony lekki samochód ratownictwa technicznego  
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z funkcja gaśniczą na podwoziu IVECO DAILY 70CI8H D/4X2 z autopompą 

niskociśnieniową, jednozakresową i zbiornikiem wody o poj. 1000 l dla OSP Mnichowo. 

Gmina Gniezno udzieliła dotacji dla OSP Mnichowo w wysokości 215 594,40 zł. Łączny 

koszt zakupu wyniósł 424 965,00 zł. 

 

10.9. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno to dokument, którego celem jest określenie 

wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe 

korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Ponadto dokument ten ma na celu 

przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, których wdrożenie 

przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, a tym samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych.  

 Zaplanowane w PGN zadania mają być realizowane przez Gminę w latach 2016-2020  

z perspektywą kontynuacji gospodarki niskoemisyjnej po 2020 roku. Zadania te swoim zasięgiem mają 

obejmować cały obszar Gminy Gniezno. 

W 2020 roku Gmina Gniezno zrealizowała następujące zadania, których celem była redukcja 

emisji CO2: 

1. Modernizacja dróg gminnych i budowa ścieżek pieszo-rowerowych (inwestycja szczegółowo 

opisana w dziale 6.3.)  

2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia.  

Nowobudowana infrastruktura oświetleniowa na terenie gminy Gniezno uwzględnia montaż 

opraw z energooszczędnym źródłem światła (inwestycje opisane szczegółowo w dziale 6.2.)  

3. Zielone zamówienia publiczne.  

Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednia przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniały potrzeby 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem - W jednym postępowaniu przetargowym zastosowano 

kryteria środowiskowe punktując dodatkowo pojazdy posiadające normę spalin min. EURO 3. 

4. Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych i prywatnych.  

a) Gmina Gniezno w 2020 roku zakupiła dla mieszkańców i przekazała sołtysom wsi, na potrzeby 

nasadzeń śródzagrodowych i śródpolnych 3486 sztuk drzew i 731 sztuk krzewów za łączną 

kwotę          15 500,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania z transportem wyniósł 16 422,50 zł. 

b) przy dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego  z  zadania 

jednorocznego pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” zakupiono 57 szt. lipy 

drobnolistnej. Drzewa zostały posadzone wzdłuż drogi gminnej Modliszewo – Modliszewko na 

odcinku ok. 400 m. Koszt zakupu drzew wyniósł 10 132,89 zł (z czego 9 849,16 zł to udział 

środków Województwa Wielkopolskiego). Łączny koszt realizacji zadania z nasadzeniem i 

zabezpieczeniem drzew wyniósł 16 972,89 zł; 
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c) w kwietniu 2020 roku Gmina zakupiła i posadziła 8 szt. klonów zwyczajnych na placu zabaw w 

miejscowości Skiereszewo. Koszt zakupu drzew wyniósł 1 200,00 zł. Łączny koszt realizacji 

zadania wyniósł 2 600,00 zł. 

d) w marcu 2020 roku Gmina zakupiła 64 szt. roślin przeznaczonych do nasadzeń dziedzińca przy 

Zespole Szkół w szczytnikach Duchownych. Koszt zakupu roślin wyniósł 615,00 zł 

e) we wrześniu 2020 r. Gmina zakupiła 106 szt. drzew liściastych, które zostały posadzone  

w miejscowości Goślinowo i Zdziechowa, za kwotę 9 920,01 zł. Łączny koszt realizacja zadania 

(koszty zakupu drzew i opalikowania 75 szt.) wyniósł 14 420,00 zł. 

5. Promocja i edukacja lokalnej społeczności w zakresie ograniczenia zużycia energii, 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz mobilności na terenie Gminy. 

W związku z trwająca w 2020 roku epidemią COVID-19 promocja i edukacja mieszkańców 

Gminy Gniezno odbywała się poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Gniezno oraz Facebooku .  

W dniu 12 lipca 2019 r. Gmina Gniezno zwarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które ustala zasady wspólnej realizacji 

Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w celu obsługi jego Wnioskodawców w procesie 

składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas realizacji Programu, 

tj. do roku 2029. 

W ramach ww. porozumienia utworzono Gminny Punkt Konsultacyjny, którego główne 

zadania to: 

− wsparcie doradcze mieszkańców, 

− rejestracja na koncie beneficjenta i wypełnianiu wniosku,  

− weryfikacja wniosku i kontakt z Beneficjentem w celu poprawy ewentualnych błędów, 

− przekazanie do WFOŚiGW w Poznaniu wniosku o dofinansowanie,  

− pomoc w rozliczaniu wniosku o płatność, 

W roku 2020 w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym udzielono pomocy w złożeniu wniosków 35 

Beneficjentom. Liczba udzielonych porad wyniosła ok. 250. 

6. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliwa na potrzeby c.o. 

W 2020 r. Uchwałą nr XXII/160/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Rada Gminy Gniezno przyjęła 

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł 

ciepła w lokalach mieszkalnych i  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu 

„Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”. 

W ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno" udzielono 

dofinansowania 23 wnioskodawcom na łączną kwotę 67 788,61 zł. 

Reasumując w 2020 roku zrealizowano szereg działań, których celem była redukcja emisji CO2. 

Były to głównie działania inwestycyjne. Środki finansowe na działania związane z wdrażaniem  

i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pochodziły zarówno z budżetu Gminy jak i ze środków 

pozabudżetowych. 
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10.10.Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

W 2020 roku Gmina Gniezno kontynuowała wraz ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie oraz 

gminami powiatu gnieźnieńskiego realizację programu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających 

azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. Dofinansowanie dla mieszkańców gminy wynosiło 100%  

i dotyczyło kosztów rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania 

wytworzonych odpadów. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków pochodzących z budżetu 

Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. 

W ramach realizacji programu w 2019 i 2020 roku łącznie przyjęto i pozytywnie zaopiniowano 

87 wniosków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno, dotyczących 

sfinansowania likwidacji wyrobów  zawierających azbest. W związku z panującym stanem epidemii 

COVID- 19 w 2020 roku wykonawca zadania zrealizował 76 wniosków, co pozwoliło na 

unieszkodliwienie 176 200 kg wyrobów zawierających azbest. Realizacja pozostałych wniosków 

nastąpi w 2021 roku. Koszt poniesiony przez Gminę w celu realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 

19 598,70 zł.  

 

10.11. Gospodarka ściekowa 

W celu usystematyzowania i uszczelnienia gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gniezno  

w kwietniu 2019 roku rozpoczęto proces zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia 

aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych na terenie Gminy Gniezno. Proces uzupełniania ewidencji jest w dalszym ciągu 

kontynuowany. Na dzień 31.12.2020 r. do ewidencji zgłoszonych zostało 2069 zbiorników 

bezodpływowych oraz 302 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej konieczności przechowywania dowodów 

uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, na podstawie kwartalnych sprawozdań podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, podobnie jak w 2019 r. w 2020 r. obserwowano wzrost ilości wywożonych 

nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gniezno. W 2020 roku z terenu 

Gminy Gniezno wywiezione zostało 98432,9 m3 nieczystości ciekłych.  

W 2020 roku Wójt Gminy Gniezno wydał 3 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Gniezno. 

 

11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 4 jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają w następujących 

miejscowościach: Mnichowo, Modliszewo, Zdziechowa, Strzyżewo Smykowe 

Charakterystyka poszczególnych jednostek: 
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1. OSP Mnichowo – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, liczba 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział 

w akcjach ratowniczo gaśniczych – 28. W 2020 r. jednostka brała udział w 18 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym: 

− 3 pożary 

− 11 miejscowych zagrożeń – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie 

 skutków silnych wiatrów, nawałnic itp., 

− 4 alarmy fałszywe 

2. OSP Modliszewo -– jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, liczba 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział 

w akcjach ratowniczo gaśniczych – 31. W 2020 r. jednostka brała udział w 52 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym: 

− 14 pożarów 

− 33 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie 

skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. 

− 5 alarmów  fałszywych 

3. OSP Zdziechowa - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział 

w akcjach ratowniczo gaśniczych – 29. W 2020 r. jednostka brała udział w 43 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym: 

− 13 pożarów 

− 24 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie 

skutków silnych wiatrów, nawałnic itp. 

− 6 alarmów fałszywych 

4. OSP Strzyżewo Smykowe - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział 

w akcjach ratowniczo gaśniczych – 31. W 2020 r. jednostka brała udział w 58 działaniach 

ratowniczo gaśniczych w tym:  

− 6 pożarów 

− 48 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie 

skutków silnych wiatrów, nawałnic itp. 

− 4  alarmy fałszywe 
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Tabela nr 52. Podstawowe wyposażenie jednostek OSP 

 

Nazwa OSP Samochody Aparaty  ochrony  

dróg oddechowych 

Torby 

medyczne 

Mnichowo Lekki GLBM-    Lublin 3 

 

4 szt. Homeywell 2 

  

Średni GBSA     Iveco 

Modliszewo Ciężki GCBA-Rt 6/32 Kamaz 4 szt. Auer 2 

  

 
Średni GBM-Rt 2,5/8 Star 

Zdziechowa Ciężki GCBA 6/40/600 MAN  8 szt. Auer 2 

Średni GBA 2,5/25/250 Mercedes 

Strzyżewo  

Smykowe 

Lekki GLM 8 Żuk 6 szt. Auer 3 

Średni GBM 2/8 Iveco 

Lekki GLBAR 0,2/0,4 Peugeot Boxer  

 

Nazwa OSP Pompy do wody Narzędzia 

hydrauliczne 

ratownictwa 

drogowego 

Agregaty Inny sprzęt 

Mnichowo Szlamowe 1 szt. 

Pływające 1 szt. 

Pożarnicze M8/8-1 szt. 

 M16 – 1 szt. 

 

 

 

 

 brak 

 

Jednofazowy 

2,2KW 2 szt. 

Detektor gazu, 

Wentylator 

oddymiający, 

Pilarki 5 szt. 

Modliszewo Szlamowe 2 szt. 

Pływające 2 szt. 

Pożarnicze M8/8 -3 szt. 

Holmatro   Jednofazowy 

2,8KW 1 szt. 

Trójfazowy 

2,8KW 1 szt. 

Przenośne działko 

wodno-pianowe, 

Przecinarka do stali i 

betonu, 

Czujnik gazowy, 

Pilarki 4 szt. 

Zdziechowa Szlamowe 2 szt. 

Pływające 1 szt. 

Pożarnicze M8/8- 2 szt. 

Zestaw Kombi  Trójfazowy 

2,2KW 2 szt. 

Detektor gazowy, 

Centrum pianowe, 

Detektor prądu, 

Pilarki 5 szt. 

Strzyżewo 

Smykowe 

Szlamowe 1 szt. 

Pływające 1 szt. 

Pożarnicze M8/8- 2 szt. 

Weber Jednofazowy 

2,2KW 1 szt. 

Trójfazowy 

5,5KW 1 szt. 

Przenośny zbiornik 

brezentowy na 13 tys. 

Litów, 

Przenośne centrum 

pianowe, 

Czujnik gazowy, 

Detektor prądu, 

Pilarki 5 szt. 

 

12. Realizacja uchwał Gminy Gniezno  

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych w 2020 roku 

1. Uchwała nr XX/133/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Strategii Rozwoju Oświaty 

Gminy Gniezno na lata 2020 - 2025" – zrealizowana 

2. Uchwała nr XX/134/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – 

zrealizowana 

3. Uchwała nr XX/135/2020 z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno – zrealizowana 
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4. Uchwała nr XX/136/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu – zrealizowana 

5. Uchwała nr XX/137/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gniezno oraz określenia 

zasad ich zbywania,  nabywania i wykupu - zrealizowana 

6. Uchwała nr XX/138/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie  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 – 

zrealizowana 

7. Uchwała nr XX/139/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy 

Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby – zrealizowana 

8. Uchwała nr XX/140/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby – zrealizowana 

9. Uchwała nr XX/141/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Braciszewo w Gminie Gniezno – zrealizowana 

10. Uchwała nr XX/142/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Gniezno na 2020 rok – zrealizowana 

11. Uchwała nr XX/143/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów 

i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok – zrealizowana 

12. Uchwała nr XX/144/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok – zrealizowana 

13. Uchwała nr XX/145/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok – 

zrealizowana 

14. Uchwała nr XX/146/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok – zrealizowana 

15. Uchwała nr XX/147/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Gniezno na 2020 rok – zrealizowana 

16. Uchwała nr XXI/148/2020 z dnia 14.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. – zrealizowana 

17. Uchwała nr XXI/149/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest 

Gmina Gniezno – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność w 

części – zrealizowana 

18. Uchwała nr XXI/150/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady 

Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne – zrealizowana 

19. Uchwała nr XXI/151/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – zrealizowana 

20. Uchwała nr XXI/152/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zrealizowana 

21. Uchwała nr XXI/153/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zrealizowana 

22. Uchwała nr XXI/154/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Gniezno – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające 

nieważność w całości 
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23. Uchwała nr XXI/155/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność w części – zrealizowana 

24. Uchwała nr XXI/156/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – 

zrealizowana 

25. Uchwała nr XXI/157/2020 z dnia 14.02.2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. – zrealizowana 

26. Uchwała nr XXII/158/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę 

Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku. – zrealizowana 

27. Uchwała nr XXII/159/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2020 

roku – zrealizowana 

28. Uchwała nr XXII/160/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji 

celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach 

mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości 

powietrza na terenie Gminy Gniezno”. – zrealizowana 

29. Uchwała nr XXII/161/2020 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

– zrealizowana 

30. Uchwała nr XXIII/162/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w postaci domków letniskowych lub od 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na 

terenie Gminy Gniezno – zrealizowana 

31. Uchwała nr XXIV/163/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy 

Gniezno – zrealizowana 

32. Uchwała nr XXIV/164/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Mnichowo w Gminie Gniezno – zrealizowana 

33. Uchwała nr XXIV/165/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Piekary w Gminie Gniezno – zrealizowana 

34. Uchwała nr XXIV/166/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Wierzbiczany w Gminie Gniezno – zrealizowana 

35. Uchwała nr XXIV/167/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: 

Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu – zrealizowana 

36. Uchwała nr XXIV/168/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu – zrealizowana 

37. Uchwała nr XXV/169/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

– zrealizowana 

38. Uchwała nr XXV/170/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno – zrealizowana 

39. Uchwała nr XXV/171/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Jankowo Dolne w Gminie Gniezno – zrealizowana 

40. Uchwała nr XXV/172/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie poparcia petycji Radnego Rady Miasta 

Gniezno Tomasza Dzionka z dnia 6 maja 2020 roku – zrealizowana 

41. Uchwała nr XXVI/173/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2019 r. – zrealizowana 



72 
 

 

42. Uchwała nr XXVI/174/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – zrealizowana 

43. Uchwała nr XXVI/175/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – 

zrealizowana 

44. Uchwała nr XXVI/176/2020 z dnia 25.06.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno – zrealizowana 

45. Uchwała nr XXVI/177/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki 

Duchowne – zrealizowana 

46. Uchwała nr XXVII/178/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2020 rok – zrealizowana 

47. Uchwała nr XXVII/179/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

WPF gminy Gniezno – zrealizowana 

48. Uchwała nr XXVII/180/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2020 

Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gniezno oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – zrealizowana 

49. Uchwała nr XXVII/181/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminy 

Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby – zrealizowana 

50. Uchwała nr XXVII/182/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby – zrealizowana 

51. Uchwała nr XXVII/183/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od dnia 1 września 

2020 roku – zrealizowana 

52. Uchwała nr XXVII/184/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy 

Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 – zrealizowana 

53. Uchwała nr XXVII/185/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w 

Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu – zrealizowana 

54. Uchwała nr XXVII/186/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego  rodzin wielodzietnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny – zrealizowana 

55. Uchwała nr XXVII/187/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej – zrealizowana 

56. Uchwała nr XXVII/188/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego – zrealizowana 

57. Uchwała nr XXVII/189/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 

zrealizowana 

58. Uchwała nr XXVII/190/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 

Szczytniki Duchowne – zrealizowana 

59. Uchwała nr XXVII/191/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 

Szczytniki Duchowne – zrealizowana 

60. Uchwała nr XXVII/192/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi 

Wierzbiczany – zrealizowana 

61. Uchwała nr XXVII/193/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2020-2024 - 

zrealizowana 
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62. Uchwała nr XXVII/194/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 

zrealizowana 

63. Uchwała nr XXVII/195/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Goślinowo - w trakcie realizacji 

64. Uchwała nr XXVII/196/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo - w trakcie 

realizacji 

65. Uchwała nr XXVII/197/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Szczytniki Duchowne - w trakcie realizacji 

66. Uchwała nr XXVII/198/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Wierzbiczany - w trakcie realizacji 

67. Uchwała nr XXVII/199/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz.nr ewid.69, 

gmina Gniezno – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność w 

części – zrealizowana 

68. Uchwała nr XXVIII/200/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

– zrealizowana 

69. Uchwała nr XXVIII/201/2020 z dnia 24.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF 

gminy Gniezno – zrealizowana 

70. Uchwała nr XXVIII/202/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko – zrealizowana 

71. Uchwała nr XXVIII/203/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno od 1 

września 2020r. – zrealizowana 

72. Uchwała nr XXVIII/204/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych – zrealizowana 

73. Uchwała nr XXVIII/205/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zrealizowana 

74. Uchwała nr XXVIII/206/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/2020 z dnia 

14 lutego 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające 

nieważność w części – zrealizowana 

75. Uchwała nr XXVIII/207/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego w 

Jankowie Dolnym - w trakcie realizacji 

76. Uchwała nr XXVIII/208/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy 

Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Piekary w trybie bezprzetargowym – zrealizowana 

77. Uchwała nr XXVIII/209/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniezno przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gniezno – zrealizowana 

78. Uchwała nr XXIX/210/2020 z dnia 8.10.2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych 

opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gniezno instrumentem płatniczym – zrealizowana 
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79. Uchwała nr XXIX/211/2020 z dnia 8.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – 

zrealizowana 

80. Uchwała nr XXIX/212/2020 z dnia 8.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF 

Gminy Gniezno – zrealizowana 

81. Uchwała nr XXX/213/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – 

zrealizowana 

82. Uchwała nr XXX/214/2020 z dnia 5.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno – zrealizowana 

83. Uchwała nr XXX/215/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, 

produkcyjne, hurtownie na obszarze obejmującym działki we wsi Goślinowo i Pyszczyn - w trakcie 

realizacji 

84. Uchwała nr XXX/216/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno 

na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - w 

trakcie realizacji 

85. Uchwała nr XXX/217/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno 

na zbycie nieruchomości we wsi Lulkowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - w trakcie 

realizacji 

86. Uchwała nr XXX/218/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno 

na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – zrealizowana 

87. Uchwała nr XXX/219/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo 

Kościelne – zrealizowana 

88. Uchwała nr XXX/220/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z dnia 1 lipca 

2020 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym – zrealizowana 

89. Uchwała nr XXXI/221/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 r. – zrealizowana 

90. Uchwała nr XXXI/222/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno - zrealizowana 

91. Uchwała nr XXXI/223/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2021 

rok – zrealizowana 

92. Uchwała nr XXXI/224/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok – zrealizowana 

93. Uchwała nr XXXI/225/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok – zrealizowana 

94. Uchwała nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+” – zrealizowana 

95. Uchwała nr XXXI/227/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 

rok – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność w części – 

zrealizowana 

96. Uchwała nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały 

Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 6 marca 2019 r. 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 – 

zrealizowana 

97. Uchwała nr XXXI/229/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. ustalenia wysokości diet dla 

sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w 

Łabiszynku – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność w 

całości 
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98. Uchwała nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 r. – zrealizowana 

99. Uchwała nr XXXII/231/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno – zrealizowana 

100. Uchwała nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego 

tych wydatków – zrealizowana 

101. Uchwała nr XXXII/233/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

Rady Gminy Gniezno Nr XIX/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2020 – zrealizowana 

102. Uchwała nr XXXII/234/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 – zrealizowana 

103. Uchwała nr XXXII/235/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie nadania nazwy 

osiedla we wsi Wierzbiczany – zrealizowana 

104. Uchwała nr XXXII/236/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2021 rok – zrealizowana 

105. Uchwała nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok – zrealizowana 

106. Uchwała nr XXXII/238/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2021 rok – zrealizowana 

107. Uchwała nr XXXII/239/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2021 rok 

– zrealizowana 

108. Uchwała nr XXXII/240/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy 

Gniezno na 2021 rok – zrealizowana 

109. Uchwała nr XXXII/241/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok - 

zrealizowana
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13. Działania Promocyjne w Gminie Gniezno w 2020 r. 

 
1. 5 stycznia 2020 r. rozpoczęły się rozgrywki Ligi 

Sołectw Gminy Gniezno. W zmaganiach 

wzięło udział 8 drużyn reprezentujących  

7 sołectw naszej gminy. Liga powstała  

z inicjatywy radnego Jakuba Fryzy, pod 

patronatem Wójta Gminy Gniezno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 17 stycznia 2020r. swoją działalność zainaugurował Klub Senior+ w Piekarach. Podczas 

uroczystości z udziałem wszystkich członków nowego klubu, przedstawicieli władz 

i sołectw Gminy Gniezno, Wójt Gminy Maria Suplicka i Przewodniczący Rady Gminy 

Mariusz Nawrocki symbolicznie przecięli 

wstęgę w siedzibie klubu przy świetlicy 

wiejskiej w Piekarach. Gmina Gniezno 

uzyskała dofinansowanie na realizację 

projektu w ramach programu 

rządowego Senior+. Opiekunem Klubu 

Senior+ jest pani Katarzyna Gąsiorowska. 

 

 

3. 17 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół  

im. Księdza Jana Twardowskiego  

w Szczytnikach Duchownych zorganizowany 

został Gminny Konkurs Kolęd w Językach 

Obcych pod patronatem Wójta Gminy 

Gniezno Marii Suplickiej. Do muzycznej 

rywalizacji stawili się reprezentanci wszystkich 

szkół podstawowych z terenu Gminy Gniezno 
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4. 30 stycznia 2020 r. w sali sportowej Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego  

w Szczytnikach Duchownych odbyło się noworoczne spotkanie z Seniorami naszej 

gminy. 

 

5. W szkołach podstawowych w Szczytnikach Duchownych, Jankowie Dolnym  

i Zdziechowie odbyły się zajęcia pokazowe hokeja na trawie prowadzone przez Polski 

Związek Hokeja na Trawie pn. „Sparujemy z Mistrzami" w Gminie Gniezno. Organizacja 

zajęć była możliwa dzięki klubowi sportowemu Stella Gniezno oraz Radnemu Gminy 

Gniezno Jakubowi Fryzie.  
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6. 20 lutego obchodziliśmy w Gminie Gniezno TŁUSTY 

CZWARTEK. Swoje pączki wykonane tradycyjnymi 

metodami sprzedawały dla mieszkańców Gminy Gniezno 

Pani działające w Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie 

Gminy Gniezno. Akcja cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem. 

 

 

 

7. 25 lutego Gmina Gniezno była współorganizatorem Forum Rolniczego Powiatu 

Gnieźnieńskiego. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, parlamentarzyści, starosta 

gnieźnieński, burmistrzowie i wójtowie naszego powiatu, radni Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego, radni Rady Gminy Gniezno oraz przedstawiciele agencji działających 

w obszarze rolnictwa. 

 

 

8. Gmina Gniezno zakupiła środki ochrony  

do zabezpieczenia działań druhów z jednostek OSP 

Gminy Gniezno. Zakupiono między innymi: kombinezony 

TYCHEM 2000, maski FFP 3, 2 i 1, okulary ochronne, płyny 

do dezynfekcji oraz rękawiczki nitrylowe. Nasi strażacy 

mają zapewnioną odzież ochronną, oby nie musieli jej  

w pełni wykorzystać. Jednocześnie pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostali 

wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej. 

Na prośbę mieszkańców gminy uruchomiliśmy również pomoc psychologiczną. Porad 

telefonicznych udzielała psycholog kliniczny, psychoterapeuta Paluszczak Renata. 
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9. Zorganizowaliśmy akcję dostarczania pakietów ochronnych - rękawic i maseczek dla 

mieszkańców Gminy Gniezno. Rozdano 4 100 takich pakietów. W pomoc  

w dostarczeniu środków ochronnych zaangażowały się wszystkie jednostki OSP z terenu 

naszej gminy. 

 

10. Przebywający na kwarantannie mieszkańcy Gminy Gniezno otrzymali wyjątkowe 

paczki. Inicjatywa Wójt Gminy Marii Suplickiej oraz firmy Tex Year Europe wsparła  

w czasie epidemii aż 100 osób. Przygotowano paczki, w których znalazły się przede 

wszystkim długoterminowe produkty żywnościowe takie jak miód, kasza, mąka czy 

konserwy. Dodatkową atrakcją były załączone do paczek gadżety promocyjne. 

Upominki rozwiezione zostały przez strażaków z OSP w Zdziechowie i Modliszewie. 

Pomoc przyjęło 40 osób. Pozostałe paczki trafiły do seniorów z terenu gminy. 

 

11. ”Ratujmy pszczoły - Łąka Kwietna w Gminie Gniezno”. W ramach działań 

proekologicznych na rzecz ratowania pszczół przystąpiliśmy do projektu "Łąki Kwietnej". 

Na łąkach, w ogrodach, na balkonach, w 

donicach można zasiać rośliny 

miododajne. Firma Saatbau przekazała 

Gminie Gniezno nasiona roślin pod nazwą 

pszczeli pożytek, z których przygotowaliśmy 

ok. 450 saszetek dla mieszkańców gminy. 

Była to mieszanka roślin miododajnych, 

które przy sprzyjających warunkach kwitną 

przez większość miesięcy w roku. Nasiona 

dostępne były u sołtysów.  
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12. 54 nowe laptopy trafiły do szkół z terenu 

Gminy Gniezno. Dzięki dofinansowaniu w 

ramach projektów Zdalna Szkoła 

 i Zdalna Szkoła+, realizowanych przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 

Gmina Gniezno zakupiła niezbędny 

sprzęt, z którego będą mogli korzystać 

uczniowie i nauczyciele w naszych 

szkołach. Łącznie w obu programach 

gmina uzyskała dofinansowanie  

w wysokości 143 636,90 zł. 

 

13. Gmina Gniezno doposażyła zakupiony w 2019 roku agregat prądotwórczy. Zakupiony 

osprzęt ma na celu zasilenie obiektów na terenie Gminy Gniezno oraz zabezpieczenie 

akcji ratowniczych, imprez masowych czy plenerowych. Osprzęt i agregat trafił do OSP 

Modliszewo. Cały osprzęt agregatu prądotwórczego oraz modernizacja instalacji 

elektrycznych kosztowały ponad 52 000,00 zł.  
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14. Grupa 30 dzieci z naszej gminy miała okazję uczestniczyć w tygodniowych koloniach  

z zajęciami profilaktycznymi w miejscowości Małe Ciche organizowane przez Gminę 

Gniezno. Wyjazd sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Gniezno w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii. 

15. W sierpniu 2020 r. odbyły się Gminne Zmagania Kół Gospodyń Wiejskich organizowane 

przez Sołectwo Strzyżewo Paczkowe i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, pod 

patronatem Wójta Gminy Gniezno. Udział w imprezie wzięło udział 5 kół z naszej Gminy. 

Do rywalizacji stanęły koła gospodyń z Mnichowa, Modliszewa, Modliszewka, Osińca i 

Strzyżewa Paczkowego. Konkurencja była bardzo wyrównana, dlatego wyróżnienia 

otrzymali wszyscy uczestnicy kulinarnych zmagań. 

 

16. Pierwszy publiczny żłobek w gminie Gniezno został oficjalnie otwarty 31 sierpnia 2020 r. 

Uroczystość z udziałem władz Gminy Gniezno oraz zaproszonych gości zainaugurowała 

działalność pierwszej tego typu publicznej placówki na terenie gminy. Wojewodę 

Wielkopolskiego reprezentował Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego - pan Łukasz Krysztofiak.  
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17. Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe trafiły do najzdolniejszych 

uczniów z Gminy Gniezno. Stypendia na wniosek Gminnej Komisji Stypendialnej 

przyznaje Wójt Gminy Gniezno. Wyróżnienia za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 

otrzymali: Natalia Berlik, Sebastian Dąbrowski, Kacper Kowalski, Aleksandra Łukasik, 

Julia Pietrzak, Magdalena Pietrzak, Mateusz Troszak, Mikołaj Troszak i Adam Wiśniewski.  

 

18. W Modliszewku odbyło się Gminne Dziękczynienie za Plony. W uroczystościach licznie 

wzięli udział przedstawiciele sołectw Gminy Gniezno, którzy podtrzymali piękną 

tradycję i przygotowali wieńce dożynkowe oraz kosze z tegorocznymi plonami. Po mszy 

na wszystkich gości czekał poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich 

z Modliszewka i Modliszewa oraz OSP Modliszewo.  
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19. Posadziliśmy 57 sztuk lipy drobnolistnej wzdłuż drogi gminnej w Modliszewku. To cenna 

roślina miododajna. Podczas kwitnienia jest odwiedzana przez ogromne ilości pszczół, 

a pozyskany w ten sposób miód ma podobne właściwości lecznicze jak jej kwiaty.  

 

20. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gniezno z okazji zbliżających się Świąt 

Bożonarodzeniowych upiekły pierniki, które trafiły do najbardziej potrzebujących 

mieszkańców gminy. Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka rozdała około 100 takich 

paczek.  
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Podsumowanie 

 Raport o stanie gminy jest dokumentem obligatoryjnym. W roku 2020 kontynuowane 

były konsekwentnie zaplanowane,  wielokierunkowe   działania, których pandemia Covid-19 

nie zatrzymała. Budowanie dobrego wizerunku gminy przebiega na wielu płaszczyznach 

i wzajemnie się dopełnia, co jest również dostrzegane i pozytywnie oceniane na zewnątrz. 

Posiadany gminny potencjał angażowany jest do realizacji projektów i zadań inwestycyjnych,  

działania twarde i miękkie wzajemnie się uzupełniają dając lepsze efekty. Podejmowane 

działania nakierowane są na harmonijny rozwój gminy, odpowiadają na potrzeby 

mieszkańców i rozwiązują wieloletnie problemy lokalne. Odbudowanie zdolności społecznych  

mocno osłabionych przez Covid staje się jednym z najważniejszych zadań na kolejne lata. 


