
projekt 
 

                  Protokół Nr  XIV / 11 
                   z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                             w dniu  16 września  2011r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia  obrad  12.00 

 
               Otwarcia  XIV Sesji Rady Gminy dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski, 
który powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno Włodzimierz 
Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela Cempel, dyr.ZEAS-u Jarosław 
Wietrzyński, dyr.szkół gminnych i przedszkoli, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa, radny Powiatu 
Gnieźnieńskiego Rafał Skweres, przedstawiciele lokalnej prasy. 
Przewodniczący rady poinformował, że wg,listy obecności  na sesji jest obecnych 13 radnych wobec tego 
podjęte  uchwały będą prawomocne. 
Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr 1 do protokołu  nieobecni radni:Lidia  Pietrzak i Edyta 
Żuchowska. 
 
 Ad. 2 
                 Porządek   obrad:  

 
 1/.  Otwarcie  XIV  sesji Rady Gminy 
2/.  Przedstawienie  porządku obrad. 
3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 
4/.  Przyjęcie  protokołu z  XII i XIII  sesji rady 
5/.  Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
6/.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy  rady  między sesjami.  
7/.  Przedstawienie informacji opisowej z wykonania  budżetu Gminy Gniezno za I półrocze  2011r. 
8/.  Dyskusja.    
9/.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
  a/. zmian w budżecie na 2011 rok. 
 b/. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno i Kierownika GOPS-u 

c/. powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do               
Sądu Rejonowego w Gnieźnie 
d/.skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 
Skiereszewo stanowiącej własność Państwa Sławomira Z.,Waldemara F.,Katarzyny S., Andrzeja i 
Krystyny K., Marka B., Mariana F., Iwo N., Joanny K., Katarzyny J., Hanki i Marka B., Anny i 
Pawła D., Moniki B., Aleksandra R., Iwony i Jarosława A., Iwony S., Stanisława B., Roberta G., 
oraz Grzegorza B., na rzecz Gminy Gniezno. 
e/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Gniezno 
f/. maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  
g/. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla  podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Gminy Gniezno  

 h/.ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  u dziennego opiekuna oraz maksymalnej     
                wysokości opłaty za wyżywienie 
 i/. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

j/. wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż garaży położonych we wsi Jankowo 
Dolne w trybie  bezprzetargowym  na  rzecz ich najemców  
k/. ustanowienia hipoteki umownej -  Przewodniczący rady powiedział że z uwagi na wątpliwości 
do tej uchwały  zdejmuje ją z porządku obrad. 
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l/. wyrażenia zgody dla wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości 
stanowiącej własnośćPaństwa Elżbiety i Leszka C. położonej we wsi Szczytniki Duchowne 
przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny dróg 
publicznych, klasy dojazdowej. 

10/. Wystąpienie Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Pana      
       Piotra Łykowskiego. 
11/. Informacja  Komisji Oświaty o stanie i wykorzystaniu świetlic wiejskich oraz informacja o       
       stanie przygotowania szkół do rozpoczętego roku szkolnego.  
12/. Interpelacje i zapytania  radnych.  
13/. Odpowiedzi na zapytania  radnych.  
14/. Wolne wnioski i informacje. 
15/. Zakończenie obrad  XIV sesji Rady Gminy. 

 
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski powiedział, że przed sesją 
odbyło  się posiedzenie komisji na które został zaproszony radny Henryk Kryściak po 
przeanalizowaniu projektu uchwały autorstwa  radnego Kryściaka w sprawie wykupu drogi w 
Szczytnikach Duchownych  komisja wnosi o wycofanie tej uchwały z porządku obrad. 
Radny Kryściak powiedział, że po uzyskaniu wiążących odpowiedzi od przewodniczącego komisji 
gospodarczej i pani sekretarz, że projekt takiej uchwały będzie realizowany w przyszłym roku 
wycofuje ten projekt uchwały. 
Radny Mariusz Nawrocki zauważył, że projekt protokołu z XII sesji nie ukazał się na stronie  
internetowej urzędu gminy. 
Przewodniczący rady powiedział, że będzie głosowany  protokół z XIII sesji rady natomiast 
protokól z XII sesji będzie głosowany na następnej sesji. 
 

 
Ad.3 
 Radni podali trzech kandydatów  do komisji uchwał i wniosków:Mariana Kaźmierczaka, Piotra 
Sobańskiego i Mariusza Nawrockiego. 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Głosowanie : 12 głosów za, 1 wstrzymujący się. 
 
Ad.4 
Protokół z XIII sesji rady gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
    
Ad.5  
 
Wójt o pracy urzędu miedzy sesjami powiedział, że kontynuowana jest budowa hali sportowej w 
Jankowie Dolnym  i prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym. 
W Jankowie Dolnym prace zaplanowane na bieżący rok dobiegają końca jest położona konstrukcja 
dachowa  pozostaje kwestia przykrycia dachu i to jest koniec zaplanowanych prac na ten rok. 
Strzyżewo Kościelne – umowa z wykonawcą na termin wykonania remontu jest podpisana na dzień 31 
listopada br. 
Z zakresu zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę zostały wybudowane sieci wodociągowe 
we wsiach: Szczytniki Duchowne i Goślinowo. 
Został ogłoszony przetarg  na budowę sieci wodociągowej we wsi Jankowo Dolne. 
Wykonano prace związane z odwodnieniem drogi gminnej w Jankowie Dolnym. 
Kolejne zadanie inwestycyjne to budowa dróg gminnych odbyły się dwa przetargi w dniu  5 i 14 sierpnia 
na wykonanie  dróg gminnych : Jankówko, Modliszewko, Zdziechowa, Kalina II etap, Wełnica 
os.Wiosenne, Wełnica os.Wichrowe Wzgórze, Strzyżewo Paczkowe.Termin wykonania wszystkich dróg 
28 października br. 
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Dnia 31 sierpnia zakończono prace związane z budową drogi zjazdowej i parkingów przy budynku 
świetlicy wiejskiej w Piekarach. 
 
W miesiącu sierpniu wykonane zostało odprowadzenie wód drenażowych we wsi Osiniec z 
alei.Dziewiątej i al.Dziesiątej 
 
W dniu 12 sierpnia odbył się przetarg na odwodnienie osiedla Małego w Osińcu  prace są w toku 
realizacji, termin zakończenia zgodnie z umową – 15 października br.  
     
 Aby wody deszczowe z osiedla Małego były docelowo odprowadzone koniecznym jest przebudowanie 
kanału deszczowego tzw. I etap. Na wykonanie tego zadania został ogłoszony przetarg na dzień 20.09.br. 
Dokumentacja budowlano-wykonawcza na przebudowę kanału deszczowego we wsi Osiniec została 
opracowana na III etapy. Na mocy porozumienia zawartego z Miastem Gniezno, Gmina Gniezno w roku  
bieżącym wykona w/w I etap. W roku 2012 planuje się wykonanie etapu II przez Gminę Gniezno i etapu 
III przez Miasto Gniezno. 
Zakres rzeczowy i finansowy tej inwestycji dla Gm.Gniezno i Miasta Gniezno został podzielony na dwie 
połowy. 
W związku z budową chodnika w Strzyżewie Kościelnym w  sierpniu koniecznym stało się wybudowanie 
oświetlenia drogowego. 
Ogłoszony został przetarg na budowę oświetlenia drogowego we wsiach Mnichowo os.Różane, Pyszczyn 
, Jankowo Dolne i Łabiszynkiem. Przetarg odbędzie się w dniu 20 tego miesiąca. 
Opracowane zostały dokumentacje budowlano-wykonawcze na budowę oświetlenia drogowego we 
wsiach: Wełnica, os.Słoneczne, Mnichowo, Piekary, Mnichowo os.Sosnowe. Realizacja tych zadań jest 
niemożliwa ze względu na brak środków finansowych. 
 
W dniu 22 sierpnia odbył się przetarg na zakup biletów miesięcznych  dla uczniów dowożonych do szkół 
na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Wpłynęła tylko 1 oferta, którą 
złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp.z.o.o. z Gniezna, ceny biletów zostały 
zróżnicowane, w zależności od ilości kilometrów przewozu uczniów średnia cena 1 biletu wynosi 56,48 
zł. 
 
Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego został ogłoszony przetarg na 
dzień 31 sierpnia wpłynęły 4 oferty. Termin realizacji 24 miesiące od daty podpisania umowy. 
Z zakresu remontów budynków komunalnych wykonano: roboty dekarskie budynku mieszkalnym i 
świetlicy we wsi Kalina, budynku mieszkalnym we wsi Zdziechowa i Mączniki. 
Została wykonana instalacja gazowa w budynku Szkoły Podstawowej w Goślinowie, wykonano również 
parking przed budynkiem Szkoły. 
 
Na bieżąco wykonywano remonty  cząstkowe nawierzchni bitumicznych tzw. „łatanie dziur” rozwożony 
był kruszony gruz betonowy na drogi gruntowe, równiarka wyrównywała drogi gruntowe, wykaszano 
pobocza dróg i uzupełniano oznakowanie drogowe. 
 
Sołtys ze Szczytnik Duchownych zapytał czy wiadomo coś na temat sygnalizacji świetlnej na przejazdach 
kolejowych miało być porozumienie z PKP. 
Przewodniczący rady powiedział, że pytania mają dotyczyć wyłącznie sprawozdania wójta inne pytania 
będzie można zadawać w wolnych głosach i wnioskach. 
Sołtys wsi Strzyżewo Kościelne zapytał, czy jest możliwość zmobilizowania wykonawcy remontu 
świetlicy w Strzyżewie Kościelnym ponieważ ma obawy o terminowe wykonanie remontu. 
Wójt odpowiedział, że nie ma prawnych możliwości  ponaglania wykonawcy  ponieważ umowa została 
podpisana z terminem wykonania remontu 30 listopada były rozmowy z wykonawcą , który twierdzi, że 
termin zostanie dotrzymany.       
      Sołtys z Krzyszczewa  powiedział, że droga z Krzyszczewa do Zdziechowy jest bardzo zniszczona,  
aby ją naprawić.  
 Wójt powiedział, że droga ta jest o bardzo słabej podbudowie co roku ulega degradacji po zimie została  
już naprawiona, ale obecnie znowu są dziury będą naprawione w terminie około miesiąca. 
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Ad 6  
Przewodniczący rady przedstawił sprawozdanie między sesjami  
W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady Gminy.Komisja oświaty zgodnie  
z rocznym planem pracy była na objeździe świetlic wiejskich oraz szkół gminnych. 
Komisje omawiały informację opisową z wykonania budżetu  oraz projekty uchwał na obecną sesję. 
Komisja rewizyjna dodatkowo zajęła się również kontrolą dodatków mieszkaniowych oraz ściągalnością 
podatków za I półrocze Br. 
W dniu 11 września br. większość rady wzięła udział w uroczystości  odsłonięcia i poświęcenia obelisku 
upamiętniającego pomordowanych mieszkańców wsi Strzyżewo Paczkowe we wrześniu 1939 roku. 
Przewodniczący rady podziękował  radnemu Bolesławowi Dzielowi za inicjatywę i zorganizowanie 
uroczystości. 
Radny Mariusz  Nawrocki zapytał, czy  przewodniczący  przewiduje  szkolenia dla radnych. 
Przewodniczący  rady  odpowiedział, że radny może złożyć wniosek do projektu budżetu na szkolenia, aby 
wójt przeznaczył na szkolenia, zapraszany na szkolenia jest przewodniczący rady i dopóki  on nim będzie to  
on będzie jeździł na szkolenia. Jeżeli będzie zgoda rady  i wójta to spróbuje zorganizować szkolenie dla całej 
rady w przyszłym roku. 
 
Ad.7  
 
Skarbnik omówiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 20101rok. 
Przewodniczący rady poinformował, że opinia RIO w Poznaniu o informacji opisowej jest pozytywna. 
Rada nie miała  pytań do przedstawionej informacji. 
Rada głosował jednogłośnie – 13 radnych obecnych na sesji. 
 
Radny Kaźmierczak Marian zapytał panią sekretarz, kto i w jaki sposób decyduje o funduszu sołeckim rada 
sołecka ,czy zebranie wiejskie.   
Sekretarz  Gminy Anna Pacholczyk powiedziała, że o funduszu sołeckim decyduje zebranie wiejskie, które 
podejmuje uchwałę, która jest podpisywana  przez Wójta. 
W związku z tym radny powiedział, że w tych wsiach, gdzie nie było zebrania wiejskiego zebranie  ma się 
odbyć. 
Przewodniczący rady powiedział, że zebranie wiejskie jest tym, który decyduje o wykorzystaniu funduszu 
sołeckiego. Brak protokołu z zebrania wiejskiego może spowodować, że wójt nie uzna tych wniosków. 
Za zwołanie zebrania wiejskiego odpowiada sołtys. 
 
Ad.8 i ad.9 
Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały o zmianach w budżecie. 
 
W sprawie funduszu sołeckiego skarbnik powiedziała , aby wpisując zakupy należy  mieć przybliżony koszt 
oraz kto będzie wykonywał dane zadanie nie można przekroczyć kwoty przeznaczonej na daną wieś muszą to 
być zadania wykazane w ustawie o samorządzie gminnym. 
Gmina po ze zrealizowanych wydatkach otrzyma zwrot określonej części procentowej z ministerstwa z 
Warszawy, ale trzeba przedłożyć odpowiednie dokumenty. 
Pani skarbnik zaapelowała, aby mieszkańcy się zastanowili i przyjęli zadania możliwe do realizacji są to 
zadania, które należą do zadań własnych gminy. 
Pytań nie było. 
Uchwała  Nr XIV/66/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011r. została podjęta jednogłośnie.  
 
Przewodniczący rady powitał przybyłego na sesję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Pana Piotra Łykowskiego, który był zaproszony na sesję. 
 
- uchwała  Nr XIV/ 67/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno i Kierownika GOPS-u 
   Pytań nie było. 
                                                              
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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- uchwała  Nr XIV / 68/2011 w sprawie  powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych 
kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie 
Przewodniczący poinformował, że zgłosiło się 4 kandydatów  na ławników, a wg. pisma Prezesa Sądu 
Okręgowego w Poznaniu gmina Gniezno wybiera 3 ławników. 
Radni podali następujących  kandydatów do Zespołu  
- radnego Zygmunta Lewandowskiego – wyraził zgodę  
 
- radnego Henryka Kryściaka – wyraził zgodę 
- radnego Bolesława Dziela – wyraził zgodę 
- radnego Łukasza Ciesielskiego – wyraził zgodę 
 
Po głosowaniu w skład Zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na ławników weszli: Ciesielski 
Łukasz, Dziel Bolesław i Lewandowski Zygmunt. 
 
Glosowanie uchwały: podjęta jednogłośnie. 
 

- uchwała Nr XIV/69/2011 w sprawie: skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości położonej we wsi Skiereszewo stanowiącej własność Państwa Sławomira 
Z.,Waldemara F.,Katarzyny S., Andrzeja i Krystyny K., Marka B., Mariana F., Iwo N., Joanny K., 
Katarzyny J., Hanki i Marka B., Anny i Pawła D., Moniki B., Aleksandra R., Iwony i Jarosława A., 
Iwony S., Stanisława B., Roberta G., oraz Grzegorza B., na rzecz Gminy Gniezno. 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały powiedział, że jest  to droga na nowym osiedlu doprojektowanym do 
osiedla Bajkowego, gdzie drogi są gminne przy jakiejkolwiek inwestycji byłoby konieczne z każdym 
mieszkańcem zawierać zgody  mieszkańcy zwrócili się wiosną tego roku o przejęcie bezpłatne tej drogi. 
Radny Kaźmierczak zapytał, czy jest to osiedle bliżej hurtowni Silwa, wójt odpowiedział,że tak. 
 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 

- uchwała Nr XIV/70/2011 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  
zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Gniezno 

Sekretarz Gminy uzasadniła podjęcie uchwały. 
Przewodniczący rady powiedział, że po podpisaniu uchwała zostanie  przesłana do pani prokurator, która 
zwróciła się o powyższą uchwałę. 
Głosowanie uchwały: 1 głos wstrzymujący , 12 głosów za. 
 
- uchwała  XIV/ 71/2011 maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego 
ustalania 
Dyrektor ZEAS Jarosław Wierzyński uzasadnił podjęcie uchwały. 
Radny Kaźmierczak powiedział, że w nazwie uchwały jest błąd stylistyczny.  
 
Głosowanie uchwały jednogłośnie. 
 

- uchwała XIV / 72 /2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla  podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Gniezno  

Pytań nie było. 
Uchwała  podjęta jednogłośnie. / radny Ciesielski Łukasz  nie brał udziału w głosowaniu/. 
 
 - uchwała XIV/ 73/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  u dziennego 
opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
Pytań nie było.  
Uchwała podjęta jednogłośnie - w głosowaniu udziału nie brali Ciesielski Łukasz i Dziel Bolesław 
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 - uchwała XIV/74/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami 
Pytań nie było. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 

 - uchwała XIV/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na sprzedaż 
garaży położonych we wsi Jankowo Dolne w trybie  bezprzetargowym  na  rzecz ich najemców  
 
Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący rady powiedział, że dwie ostatnie uchwały z porządku obrad zostały wycofane. 
 
Ad.10 
Przewodniczący rady udzielił głosu dyrektorowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Poznaniu Pan Piotrowi Łykowskiemu.      
 
Dyrektor Łykowski powiedział, że 2011 rok jest już 10 rokiem, gdzie obszary wiejskie funkcjonują  z 
udziałem funduszy unijnych. Przez ten okres wpłynęło 130 miliardów złotych na te obszary łącznie z 
pomocą krajową jeśli pominiemy pomoc krajową wówczas będzie to 113 miliardów dla województwa 
wielkopolskiego jest to kwota 14 miliardów oznacza to,że co 8 złotówka wypłacona z funduszy unijnych 
została w Wielkopolsce. Pociąga to za sobą duże zobowiązania dla osób, które korzystają z takiej pomocy. 
Jeżeli spojrzeć na kwotę 14 miliardów zł. to blisko 8 miliardów z tego stanowi wsparcie bezpośrednie tj 
dopłaty do gruntów, pozostała część to wszystkie inne fundusze głównie inwestycyjne.  
W pozostałej kwocie 6 miliardów zł. tj.przedakcesyjny program Sapard, który stanowił kwotę około 1 
mld.z .następnie program operacyjny oraz funkcjonujący program obszarów wiejskich na lata 2007-2013 
który obejmuje 22 działania podzielone na 4 osie. Z tego programu mogą skorzystać osoby, które chcą 
rozpocząć działalność w rolnictwie i korzystać z premii dla młodych rolników, która obecnie wynosi 75 
tys.zł. Fundusze te umożliwiają modernizować gospodarstwa rolne, pozwalają na szukanie dodatkowych 
źródeł dochodów  poza rolniczych lub tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez rozwój, czy 
tworzenie nowych  mikro przedsiębiorstw / nie więcej jak 10 osób i obrót roczny nie więcej jak 2 
mln.euro./ 
W związku z powyższym obszary wiejskie postrzegane są  coraz częściej nie tylko jako miejsce produkcji 
rolniczej, ale miejsce zamieszkania nie tylko rodzin rolniczych, ale stanowią miejsce gdzie tworzą się 
nowe osiedla mieszkaniowe. 
Większość funduszy jest już wykorzystana może nie na etapie wypłaty środków, ale na etapie 
kontraktacji.  
Coraz częściej mówi się o nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zdania są podzielone, 
ponieważ są kraje gdzie dopłata do hektara jest zdecydowanie wyższa jak w Polsce. 
Wszyscy by chcieli, aby te dopłaty zrównać może się to odbyć dwoma drogami jedna z nich to taka, aby 
wszystkie dopłaty zrównać do najwyższego  jest to niemożliwe z uwagi na to,że budżet unijny  na 
rolnictwo  przeznacza 1,19 – 1,21 %  taki sam budżet został zaplanowany na nową perspektywę 
finansową  ,aby doszło do zrównania dopłat to jest inna droga. 
Zostało skierowane stanowisko strony polskiej, które mówi, żeby ten budżet funkcjonował nadal w dwóch 
filarach w pierwszym zasadniczym, który dotyczy płatności obszarowych i regulacji rynków rolnych 
natomiast drugi powinien uwzględniać sam rozwój obszarów wiejskich. 
Pytań do wypowiedzi dyrektora  Piotra Łykowskiego nie było. 
 
Przewodniczący rady zarządził 15 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie  przewodniczący  rady  przeczytał protokół z XII sesji   
Radni  nie  mieli uwag do projektu protokołu. 
Głosowanie : 10 głosów za,  1 głos wstrzymujący 
 / radny Sobański i Szymański nie brali udziału w głosowaniu/. 
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Ad 11 
Przewodniczący komisji oświaty Marian Kaźmierczak przeczytał protokół z objazdu świetlic wiejskich 
wiejskich  oraz  protokół z wizytacji szkół , której celem było stwierdzenie stopnia gotowości placówek 
do pracy w rozpoczętym roku szkolnym 2011/2012. 
Przewodniczący rady dodał, że uważa za konieczne w obecnej kadencji wymianę dachu na starej szkole w 
Szczytnikach Duchownych.    
Pytań radnych nie było. 
 
Ad.12 i ad 13 
Radny Kryściak – w ubiegłym roku  do szkoły w Szczytnikach Duchownych uczęszczały uczennice 
Alicja i Dorota Lewandowskie mieszkanki wsi Jankowo Dolne  zdobyły I i VIII miejsce w Polsce w 
triatlonie, zaproponował,aby wyróżnić te uczennice. 
Wójt powiedział, że to pozytywna sprawa, aby się skontaktować  jeśli chodzi o szczegóły z dyr.ZEAS-u 
J.Wietrzyńskim. 
Dalej radny Kryściak zauważył, że żadna szkoła gminna nie zorganizowała półkolonii lub kolonii dla 
dzieci podczas wakacji  
Dyr.Wietrzyński powiedział , że gdyby dotarło  zapotrzebowanie na organizację półkoloni czy kolonii do 
gminy wówczas gmina by się do tego ustosunkowała. 
Dalej  radny Kryściak  poruszył sprawę wykonania drogi z Wierzbiczan do Jankowa pobocze  jest 30 cm. 
niższe od drogi do Kaliny na zakręcie  droga jest wąska i w przypadku gdy wyminąć się będą chciały  
samochody to pobocze będzie zarywane. 
Wójt – pobocza  będa wysypywana odpowiednim kamieniem, ale  muszą być dwa rodzaje kamienia 
będzie na wierzch spryskane asfaltem. 
Radny Kryściak – wójt obiecał pani Kurdykowskiej, że będą usunięte korzenie. 
Wójt  powiedział, że wyrwanie tych korzeni to złożona  sprawa ponieważ gmina chciała zlecić to firmie, 
która zajmuje się tym profesjonalnie, ale firma zażądała  oświadczenia, że w przypadku uszkodzenia sieci 
gazowej która tam przebiega gmina poniesie koszty naprawy, aby robić to ręcznie obcinać boczne 
korzenie i dopiero później koparka  by to wyrywała jest to niemożliwe z uwagi na wysokie koszty. 
Trzeba poczekać rok lub dwa i wtedy będzie łatwiej je usunąć. 
 
Radny Nawrocki zapytał w jaki sposób można wpływać  na wykonawców, którzy budują lub remontują  
drogi chodzi o drogę łączącą Wełnicę z Jankówkiem  była  robiona  sieć kanalizacyjna  był nacinany pas 
drogi  było spotkanie z p.Szustkiem zobowiązał się, że wykona poprawki do połowy sierpnia musi to 
wykonać w ramach rękojmi bo droga się zapadła i jest nieprzejezdna. 
Wójt – każdy wykonawca daje gwarancję na swoją pracę i w tym okresie wszystkie usterki musi wykonać 
pan Szustek na pewno to wykona. 
Sołtys ze Szczytnik Duchownych ponowił pytanie o sygnalizację świetlną na przejazdach kolejowych w 
Szczytnikach Duchownych. 
Wójt - Gmina występowała niejednokrotnie do zarządu PKP odpowiedź ostatnia była taka, że te przejazdy 
zostały zaliczone do kategorii wyżej i do tej pory nic się nie dzieje. Gmina występowała o to, aby były 
tam przejazdy strzeżone PKP nie wyraziło zgody. 
Radny Kaźmierczak poruszył sprawę wykonania przystanków autobusowych w Lulkowie przy drodze nr 
15  na rowach  - nie umieszczono tam przepustów teren jest zalewany był zrobiony wniosek z urzędu 
gminy przez  pana Damsa miał być skierowany do Poznania po żniwach miał być wykonany przepust pod 
drogą od pani Goranowskiej do głębokiego rowu czy jest jakaś informacja  od pana Damsa o podjętych 
działaniach. 
Wójt -  pan Dams twierdzi, że to co należało do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad to zostało 
wykonane będzie wspólne spotkanie jeszcze raz z p.Damsem i mieszkańcami  w tej sprawie. 
Radny Kaźmierczak zwracając się do przewodniczącego rady powiedział, że składa propozycję zwołania 
roboczego rady w celu omówienia spraw związanych z  dalszą realizacją planu wieloletniego. 
Radny  Dziel zapytał wójta o podłączenie wody 160 m  do Państwa Dupel od Gminy Trzemeszno. 
Wójt – jest wykonana dokumentacja  
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Sołtys ze Szczytnik Duchownych poruszył sprawę zarośniętej fosy  przy budowanym kolektorze  
zbiorczym na Osińcu płynie tam tylko 15-20 % wody będzie problem na wiosnę przy dużych opadach 
deszczu  będą zalane tereny położone niżej część Osińca i Szczytnik. 
        
Wójt – to, że jest budowany kolektor nie jest rzeczą nową wody nie będzie więcej jak jest obecnie 
ponieważ ten kolektor tam był jest zdewastowany przez czas i dlatego będzie udrożniony dalszy odcinek 
od drogi powiatowej w stronę Szczytnik Duchownych i do jeziora Wierzbiczańskiego jest to odcinek 
należący do WZIR-u i gmina może tylko interweniować, aby WZIR poczynił jakieś nakłady finansowe na 
udrożnienie tego odcinka gmina w ubiegłym roku i wiosną  zleciła p.Piotrowskiemu  udrożnienie ręczne 
tego odcinka i woda szybko zeszła z tego terenu w przyszłym roku chyba to nie będzie zrobione ponieważ 
jest to duży odcinek, ale WZIR powinien przekazać jakieś środki na ten cel.   
Radny Szymański zapytał jak i kto ma zobowiązać WZIR i interweniować. 
Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o interwencję to mogą radni, mieszkańcy i gmina również. 
Radny Łukasz Ciesielski w imieniu mieszkańców podziękował wszystkim, którzy pomagali przy 
organizacji dożynek przede wszystkim wójtowi,pani sekretarz,  radnym, dyrektorom szkół. 
Dalej radny zapytał Wójta na jakim etapie jest sprawa załatwiania formalności związanych z budową 
szkoły w Zdziechowie i jak długo to jeszcze będzie trwało  
Wójt – jak długo to będzie jeszcze trwało nie odpowie ponieważ dokumenty z geodezji muszą trafić do  
Sądu Rejonowego wydziału ksiąg wieczystych  gdzie będzie wpis działki i wówczas można wystąpić do 
Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Sołtys z Osińca Pani Kurek poruszyła sprawę zdjętych progów  zwalniających,  czy była by dobra wola 
urzędu , aby autobus jadący z Mnichowa, zabierał  dzieci z  Osińca i Szczytnik Duchownych. 
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński odpowiedział, że obecnie dzieci nie są wożone na zasadzie 
wynajętego transportu  tylko uczniowie mają zakupowane bilety miesięczne na korzystanie z autobusu 
liniowego i przebieg linii leży po stronie PKS-u. 
Radny Kryściak powiedział, że na zebraniu wiejskim podjęto decyzję, że rodzice mają poinformować 
dyrektora ZEAS  jaki mają plan lekcji i będzie  mały liniowy autobus na który będą wykupione bilety. 
 
Dyr.Wietrzyński powiedział, że dla dzieci młodszych ustawowo jest to min.3 km, dla dzieci starszych  
min. 4 km. Jeżeli nie są spełnione te odległości Wójt nie ma możliwości prawnych do zakupu biletów. 
 
Ad.14             
 
Dyrektor  Szkoły Podstawoej w Jankowie Dolnym  poinformował, że przy wsparciu Wójta i rady 
sołeckiej z Lulkowa udało się uzyskać środki w wysokości 3 tys.zł  ze Stowarzyszenia Światowid na 
odnowienie  obelisku w Lulkowie będzie to wykonane do końca października. Projekt został napisany  
przez szkołe przy dużej współpracy sołtysa i radnego Kaźmierczaka.   
  
Przewodniczący rady  poinformował, że w sprawie propozycji radnego Kaźmierczaka o spotkaniu całej 
rady będzie spotkanie całej rady w sprawie stawek podatkowych i wówczas można wszystko inne sprawy 
załatwić, ponadto są posiedzenia komisji, sesje gdzie każdy radny może się wypowiedzieć publicznie.     
 
 Ad.15  
 
Wobec wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący Rady zamknął XIV sesję  Rady Gminy Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny  12.00  - 15.30     
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda       /-/ Marek Słomczewski 

  


