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projekt  
 

           Protokół Nr XXXI / 12 
             z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                         w dniu 21 listopada 2012r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  12.00 

 
               Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: wójt 
Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela 
Cempel, dyr. ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy Szkół Gminnych i Przedszkola, kierownik 
GOPS-u Mariusz Jopa, radni powiatu gnieźnieńskiego Jan Gorzelańczyk i Rafał Skweres, 
sołtysi,przedstawiciele lokalnej prasy. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu wszyscy radni obecni na posiedzeniu. 
  
Ad. 2 
                 Porządek obrad:  
  

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji rady  
5. Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami.  
7. Dyskusja.    
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. Zmiana budżetu  na 2012 
b. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 
c. Podziału Gminy Gniezno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 
d. Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno na 2013 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

e. Uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 

f. Określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 
g. Obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Gniezno na 2013rok 
h. Określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 
i. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi 

Jankowo Dolne działki nr.ewid.66/1 oraz 66/5-66/17 
j. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Lulkowo działki nr 13,12,11/2,11/3 
k. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 

we wsi Zdziechowa działka nr 206/8 
l. Przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.terenów we wsi Szczytniki Duchowne działka nr 205 i 

206 
m. Wyrażenia opinii odnośnie przekazania przez Gminę Gniezno nowo wybudowanych urządzeń 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno na rzecz ENEA SA. 
n. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

o. Wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
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p. Terminu, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

q. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 

r. Ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno 

s. Wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości 
stanowiących własność Państwa Elżbiety i Leszka Cieślickich oraz Państwa Dominiki i Pawła 
Siwińskich położonych we wsi Szczytniki Duchowne w celu wydłużenia istniejącego ciągu 
drogi gminnej 

    9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno w roku          
szkolnym 2011/2012 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  
   11. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
   12. Wolne wnioski i informacje. 
   13.  Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy.                  
 
Przewodniczący rady poinformował, że na wniosek Pani skarbnik wycofuje z porządku obrad 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Ad.3   - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Radni podali następujących kandydatów: radną Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską, radnego oraz Piotra 
Sobańskiego.  
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada powołała skład komisji uchwał i wniosków jednogłośnie. 
Przewodniczący rady poinformował, że wszyscy radni są obecni na sesji wobec tego uchwały podjęte 
będą prawomocne. 
 
Ad. 4  Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX  sesji. 
Protokół z XXIX sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
Protokół z XXX sesji – radny Nawrocki powiedział, aby sprostować jego wypowiedź, która została 
wyrwana z kontekstu,” że jako radny nikomu nie podlega”  albo umieścić wypowiedź przewodniczącego 
rady która ją poprzedziła lub wykreślić wypowiedź radnego o treści j.w.  
Głosowanie protokołu z poprawką -  jednogłośnie. 
  
 Ad. 5   
Do końca roku pozostało ponad miesiąc w związku z tym wszystkie zaplanowane prace na rok 2012 są 
w większości zakończone, na ukończeniu są prace na terenie Jankowa Dolnego, Skiereszewa i 
Braciszewa ale one będą zakończone w listopadzie i grudniu. W okresie między sesjami był wywożony 
gruz na drogi, pracowała równiarka na drogach gruntowych w celu polepszenia  warunków przejazdu 
mieszkańców.    
Pytań nie było. 
Ad.6 
Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami w dniu 31 października odbyło się 
posiedzenie wszystkich komisji omawiano stawki podatków na 2013 rok oraz  projekty uchwał na sesję. 
Odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej w dniu 16 listpada na którym omówiono projekty  uchwał na 
sesję. 
W dniu 16 listopada br.posiedzenie miała komisji budżetowo-gospodarcza która omówiła projekty 
uchwał na sesję. 
Również w tym dniu trwały obrady komisji oświaty, która zajęła się informacją  o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Gniezno w roku szkolnym 2011/2012 i projektami uchwał na obecną sesję.  
Pytań nie było.  
 
Ad.7 i 8 – podjęcie uchwał. 
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  - uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012rok. 
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 
Radny Kryściak – z czym jest związane 20 tys.przekazane MPK na przewozy pasażerskie. 
Skarbnik – MPK na koniec grudnia przedkłada fakturę do zapłaty, którą gmina musi zapłacić. 
W przyszłym roku gmina będzie płaciła 12 faktur natomiast w bieżącym roku jest rozpisane na 13 
miesięcy ponieważ grudniową fakturę gmina płaciła w styczniu.   
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 

- uchwała Nr XXXI/212/2012 w sprawie podziału Gminy Gniezno na obwody głosowania i ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała Nr XXXI/213/2012 w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno na 
2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała Nr XXXI/ 214/2012r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
Pani Sekretarz uzasadniła podjęcie uchwały – kwota budżetu do dyspozycji komisji zmniejszyła się o 20 
tys.zł.w związku z tym  komisja będzie dysponować kwotą 104 tys.zł i trzeba było zmniejszyć niektóre 
wydatki m.in. nie będzie przygotowanych paczek świątecznych z pieniędzy alkoholowych, paczki 
świąteczne dla dzieci naprawdę potrzebujących będzie przygotowywał  GOPS ze swojego funduszu. 
Ponadto na darmowe wakacje pojedzie mniej dzieci zamiast dwóch autobusów pojedzie jeden   
Radny Mariusz Nawrocki zapytał na jaka ilość paczek będą przeznaczone środki co roku było 300 
paczek. 
Pani Sekretarz – w tym roku będą paczki jeszcze za 5 tys.zł. GOPS ma dokładne rozeznanie rodzin 
korzystających z pomocy paczki otrzymają osoby które są  naprawdę w potrzebie. 
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie. 
 

- uchwała Nr XXXI/ 215/2012 w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 
2013. 
Wójt  - propozycja stawek podatkowych jest na poziomie z lat ubiegłych wszyscy zdają sobie sprawę z tego 
że czas jest trudny nie tylko dla urzędu,ale także dla rolników, zakładów pracy poprawiając budżet nie można 
żerować na trudnościach jakie ponoszą firmy ponieważ jednym z czynników upadłości firm jest również 
podatek. Gmina korzysta z tego ,że jest kryzys z racji  np.przetargów które w stosunku do kwot wyliczanych 
w specyfikacji wynoszą  niejednokrotnie poniżej 50% wartości  jest to efekt tego, że firmy już nie chcą wiele 
zarobić idą po kosztach chcąc się utrzymać na rynku te obniżki które powodują ubytki w budżecie są 
nadrabiane tym, że wyniki przetargów są takie, że niejednokrotnie zwiększa braki wynikające ze zmiany 
stawek.  
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała Nr XXXI/216/2012 w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2013rok  
Radny Marian Kaźmierczak zapytał wójta dlaczego stawka ma wynosić dokładnie 40,00 zł  
Wójt – w ubiegłym roku była też taka stawka i było uzgodnione, że zostawiamy stawki na tym samym 
poziomie. 
Radny Mariusz Nawrocki – aby radca prawny urzędu przyłożył się do pisania uzasadnień do uchwał zgodne z 
prawdą i z sensem  sprawę tą poruszał  już na posiedzeniu komisji oświaty.  
Przewodniczący rady – będzie rozmawiał z radcą prawnym. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała w sprawie XXXI/217/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2013 rok. 

Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała Nr XXXI/218/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w obrębie wsi Jankowo Dolne działki nr.ewid.66/1 oraz 66/5-66/17 

Pytań nie było, głosowanie: 14 za,1 wstrzymujący. 
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- uchwała w sprawie Nr XXXI/219/2012r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lulkowo działki nr 13,12,11/2,11/3 

Przewodniczący rady powiedział, że komisja budżetowo-gospodarcza zaproponowała stawkę opłaty 
planistycznej 20% natomiast on, aby nie różnicować i tak jak wszystkim pozostałym - złożył wniosek do 
rady, aby opłata planistyczna wynosiła 25% 
głosowanie wniosku przewodniczącego rady : za 12, wstrzymało się 3 radnych. 
Głosowanie całej uchwały: 3 głosy wstrzymujące,12 za. 
- uchwała Nr XXXI/220/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy usługowej we wsi Zdziechowa działka nr 206/8 
Pytań nie było, głosowanie uchwały: 12 głosów za, 3 wstrzymujące. 

- uchwała Nr XXXI/221/2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.terenów we wsi 
Szczytniki Duchowne działka nr 205 i 206 

Radny Mariusz Nawrocki – miał uwagę do treści uzasadnienia poprosił wójta o przekonanie go,że jest  
potrzeba dalszego rozwoju terenów mieszkaniowych na obszarze Szczytnik Duchownych ostatnio była 
uchwała o podziale na tym terenie ok.300 działek poza tym na tym terenie działek jest kilkaset. 
Wójt – każdy mieszkaniec jest szczęśliwy,że ma zrobiony plan każdy chcąc zlikwidować swoją 
działalność rolniczą jeśli dojdzie do wniosku,że przekwalifikowana ziemia będzie lepszym wyjściem z 
trudnej sytuacji finansowej niż grunt rolny  gmina stara się wychodzić naprzeciw bo jest  
zapotrzebowanie im więcej działek tym są one tańsze,ale i tak droższe jak grunt rolniczy. Mieszkańcy 
miasta Gniezna mogą taniej kupować działki na terenie Gminy  to jest widoczne ponieważ w 2002r.było 
ok. 5 tys.mieszkańców obecnie jest zameldoanych11 tys.mieszkańców gminy jest to wynik m.in. 
robienia planów.Wszystkich działek się od razu nie sprzeda ale są sprzedawane sukcesywnie. 
Sytuacja dotycząca tej uchwały jest inna ponieważ był przyjęty plan na jedną działkę natomiast działka  
obok  to grunt był córki  chodzi o to, by cały obszar w sąsiedztwie był objęty planem a grunt pod drogę 
wzięty z dwóch działek.. 
Radny Kryściak – wójt w tym co mówił jest niekonsekwentny ponieważ cały obszar, a między gruntem 
pani Kurdykowskiej i pana Tofla jest grunt pana  Kosza ,który w 2008 roku złożył wniosek o podział. 
Wójt – grunt p.Kosza jest w  opracowaniu  i będzie zatwierdzany. 
Głosowanie uchwały: 14 za, 1 wstrzymujący.  
- uchwała Nr XXXI/222/2012 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekazania przez Gminę Gniezno 
nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno na rzecz ENEA SA. 
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała Nr XXXI/223/2012 w sprawie Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Rafał Skweres – zmienia się sposób gospodarowania odpadami  komunalnymi na terenie naszej gminy w 2011 
roku została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku która zobowiązała Gminy do podjęcia do 
końca  roku 2012 pięć uchwał obligatoryjnych. Na obecną sesję są przygotowane cztery uchwały które dotyczą 
nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Ta ustawa została wprowadzona wg.Ministerstwa Środowiska 
po to, aby objąć wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów komunalnych.Nie wszyscy mieszkańcy 
posiadali umowy na wywóz śmieci obecnie wszystkie nieruchomości na terenie Gminy będą objęte tą opłatą  
zamieszkałe i nie zamieszkałe. Rada Gminy ma możliwość wyboru metody ustalenia opłaty za śmieci są 4 
metody.Żadna z tych metod nie jest sprawiedliwa. Jest przygotowana uchwała, aby opłata była naliczana od osób 
zamieszkałych na danej nieruchomości.. Jest to metoda najbardziej sprawiedliwa chociaż dotknie najbardziej 
rodziny wielodzietne. 
Przewodniczący rady – ta ustawa trafiła już do Trybunału Konstytucyjnego chociaż nie weszła jeszcze w życie 
zgodnie z tą ustawą gmina ma przygotować 4 uchwały i trzeba je przyjąć do końca roku po nowym roku pozostałe 
do końca marca 2013r. 
Radny Kryściak – w projekcie budżetu jest przychód za wywóz śmieci niecałe 500 tys.zł.licząc po 10 zł  za 
mieszkańca  w projekcie  budżetu powinno być więcej środków przeznaczonych na ten cel.  
Rafał Skweres – 10 tys.mieszkańców po 10 zł =100 tys.zł, ale odpady będą odbierane od połowy roku opłata 
będzie od osób zamieszkałych, a nie zameldowanych.  
Głosowanie uchwały: jednogłośnie 
- uchwała Nr XXXI/224/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
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Przewodniczący rady – gmina przyjęła 10 zł za śmieci zbierane selektywnie od osoby i 15 zł od osoby 
nieselektywnie. 
Radny Mariusz Nawrocki – do p.Skweresa dot.§3  -stawka 15 zł. za  nieselektywne jak to będzie technicznie 
rozstrzygane kto to będzie weryfikował. 
Rafał Skweres –  w drodze przetargu będzie wyłoniona firma z którą gmina podpisze umowę  
Przewodniczący rady – będzie przyjmowany druk deklaracji każdy napisze że śmieci będzie sortował bo 
będzie chciał mniej płacić a gmina nie ma straży miejskiej jest to za pół roku jeśli po pół roku rada 
stwierdzi,że za nieselektywne  opłata powinna być większa to będzie podniesiona. 
Radny Nawrocki – zgłosił wniosek aby za nieselektywną zbiórkę opłata wynosiła 20 zł. 
Głosowanie wniosku –radnego : za 6, przeciw 8, 1 wstrzymujący. 
Głosowanie całej uchwały: 14 za, 1 wstrzymujący.    
  
- uchwała Nr XXXI/225/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała Nr XXXI/226/2012 w prawie: Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji. 
Przewodniczący rady – jest wzór deklaracji, osoby, które posiadają umowę z Urbisem lub inną firmą muszą ją 
wypowiedzieć do do 1 lipca 2013r..Urząd i sołtysi będą o tym  informować i przypominać mieszkańcom. 
Pytań  nie było.  
Głosowanie uchwały – jednogłośnie. 
 
- uchwała Nr XXXI/227/2012 w sprawie: Ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę 
programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno 
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wierzyński – w §4 opłaty są wyrażone w stosunku procentowym odnośnie 
minimalnego wynagrodzenia obecnie ta opłata za pierwszą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu  wynosi 
1,50  za kolejne godziny 1,30. 
Pytań nie było. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała Nr XXXI/…./2012 Wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno 
nieruchomości stanowiących własność Państwa Elżbiety i Leszka Cieślickich oraz Państwa Dominiki i Pawła 
Siwińskich położonych we wsi Szczytniki Duchowne w celu wydłużenia istniejącego ciągu drogi gminnej 
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej – jak to się dzieje, że część drogi w środku jest już 
własnością gminy początek został drogą prywatną obecnie projekt uchwały jest ,że gmina wykupuje drogę w 
całości od  dwóch właścicieli niedawno radny Kryściak zarzucił wójtowi brak konsekwencji chodzi o plan  w 
Szczytnikach poprosił radnego aby wyjaśnił dlaczego działa tylko w swoim imieniu. 
Dalej przewodniczący komisji postawił wniosek, aby uchwałę wycofać z sesji  do ponownego rozpatrzenia. 
Przewodniczący rady – był na spotkaniu wyborczym w Szczytnikach Duchownych mieszkańcy zarzucali 
urzędowi jak mogło dojść do sytuacji,że urbanista wykonał plan,że  wyznaczył działki bez dostępu do drogi 
publicznej jest to niedopuszczalne, poza tym Urząd wykupił środek drogi  obecnie pod presją przygotowano 
znowu wykupienie części drogi. Uważa, że tą uchwałę w takim stanie trzeba odrzucić i zobowiązać wójta do 
załatwienia całościowego sprawy i nie dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych, to będzie ośmieszało 
radę.  Rada powinna zobowiązać wójta aby znalazł środki  na wykupienie całej drogi i temat zamknąć.Sprawa 
ciągnie się już lata i trzeba ją rozwiązać tak,aby nie ośmieszało to rady. 
Radny Kaźmierczak – do wójta była ta uchwała omawiana na posiedzeniu komisji oświaty dlaczego uchwała 
została przygotowana w  ten sposób jeśli teraz uznano,że została przygotowana wadliwie. 
 
Radny Kryściak – wywołał tą uchwałę i broni tego  nic by się nie stało gdyby była przygotowana na dalszy 
ciąg drogi nie jest  temu przeciwny, jest za tym, aby w całej gminie w końcu zrobić porządek. Takich sytuacji 
jest dużo. Dlaczego przez 10 lat nikt w tym kierunku nic nie zrobił i ta droga gminna „wisiała w powietrzu”. 
jest to 456 m2 x 12.50 = 5.700 zł.Obecnie jest 10 mieszkańców dojeżdżających tym kawałkiem drogi. Jest 
pytanie dokąd tą drogę wykupić,czy tylko do p.Rezulaka, czy do torów trzeba to dokładnie 
określić.Przewodniczący rady obiecał panu Munidze, że droga będzie wykupiona cała. 
Dalej radny oświadczył, że nie jest przeciwny wręcz jest za tym,aby to uporządkować i od czegoś trzeba 
zacząć, decyzja należy do rady. 
Przewodniczący rady – właściciel tego odcinka był radnym 4 lata w poprzedniej kadencji, ale jako długoletni 
mieszkaniec wsi wiedział, że tak nie można się zachować, że załatwi tylko sobie problem jest tylko jeden – 
pieniądze. Ponadto rozmawiał z panem Munigą ponieważ się do niego zwrócił i obiecał, że rada tym razem 
się tak nie zachowa, ale to będzie decyzja rady. Przewodniczący rady uważa, że trzeba przegłosować. 
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Wójt – właścicielem tego gruntu był pracownik gminy  później był radny właściciel gruntu powinien wykupić 
grunt na poszerzenie w tym czasie gdy był zatwierdzany plan, później  z racji niedomówień trwało do dnia 
dzisiejszego, właściciele gruntu nie naciskali, aby gmina wykupiła grunt na poszerzenie drogi tylko radny 
Kryściak, uchwała została tak przygotowana ponieważ jest to kwestia pieniędzy, mieszkańcy nie występowali 
o wykup tej drogi. Aby uporządkować wszystkie takie sytuacje w całej gminie, których jest dużo zabrakło by 
budżetu. 
Radny Kaźmierczak – po wyjaśnieniu wójta chciał by mieć pewność na dzisiaj uchwała jest opracowana 
prawidłowo  
Wójt – do tego momentu jest prawidłowo opracowana. 
Głosowanie uchwały – za  6 głosów, przeciw 7, wstrzymujące 2 głosy. 
Uchwała nie została podjęta. 
 
Przewodniczący  ogłosił 10 min.przerwy. 
Po przerwie. 
Ad. 9 
 
Dyrektor ZEAS- Jarosław Wietrzyński  przedstawił  informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Gniezno w roku szkolnym 2011/2012. 
 1/. Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Gniezno – rok 2011 -
1069, rok 2012 - 1115 
2/. Liczba uczniów w szkołach na terenie Gm.Gniezno rok 2011 – 735, rok 2012 – 771 
3/. Liczba wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  rok 2011 – 334, rok 2012 - 344 
      
Przewodniczący komisji oświaty Marian Kaźmierczak – komisja zapoznała się z informacją była dyskusja, 
podziękował  wójtowi i pani skarbnik za to, że w trudnym okresie  rada i wójt znajdują takie pieniądze jakie 
są każdego roku inwestowane w oświatę, że inwestycje oświatowe są prowadzone, warunki funkcjonowania 
szkół są coraz lepsze, jak do tej pory nie trzeba było stosować restrykcyjnej polityki finansowej w stosunku do 
szkół. Wyniki jakie są osiągane przez uczniów nie mogą budzić satysfakcji pełnej ponieważ wyników pracy z 
uczniem nie da się zaplanować, to nie jest tak, że zastosowane środki i metody przyniosą efekt z tego 
wynikające. 
Działania,które są podejmowane przez dyrektorów, rady pedagogiczne mające na celu poprawę tych wyników 
należy uznać za trafne, rokujące na to ,że wyniki sukcesywnie będą się poprawiać do momentu,aż będą 
zadowalający. 
Dalej przewodniczący komisji życzył dyrektorom szkół jako osobom odpowiedzialnym za wyniki w 
podległych im placówkach wytrwałości w dalszych działaniach. 
Rada przyjęła informację o stanie oświaty jednogłośnie. 
 
Ad.10 i 11 
  
Radny Szymański zapytał, czy w związku z pismem jakie przedstawił na poprzedniej sesji przewodniczący 
rady zamierza przedstawić radzie uzasadnienie wyroku sądowego, który go uniewinnił. 
Przewodniczący rady – to nie jest sprawa radnego, wyrok sądu jest uniewinniający od wszystkich zarzutów. 
 
Radny Kryściak – stanowisko komisji budżetowo-gospodarczej w sprawie uchwały o wykupie drogi w 
Szczytnikach Duchownych było, aby ją przyjąć natomiast przewodniczący komisji na sesji powiedział, że nie.  
Jest brak konsekwencji prosi o wyciągnięcie wniosków przez przewodniczącego rady.   
Dalej radny  wójtowi zadał pytanie czy to prawda, że boisko Orlik jest zamknięte? 
Wójt – boisko jest zamknięte dlatego,że okres pracy  na boisku trwa do 1 listopada. 
Radny Kryściak – kiedy będzie zapłacona droga w Modliszewku sprawa z SKO trafiła już w grudniu 
ubiegłego roku do urzędu do dzisiaj nie jest to uregulowane. 
Wójt – w tym roku nie będzie to zapłacone, a w przyszłym roku nie wiadomo jest w kontakcie z 
radnym Sobańskim gdyby gmina rezygnowała ze zobowiązań to był by większy problem tutaj jest 
odwrotna sytuacja. 
Przewodniczący rady – odpowiadając radnemu Kryściakowi powiedział, że w sprawie uchwały to  
sesja jest po to zwoływana, aby wszystko na niej ustalać, a nie na komisjach to była decyzja rady. 
Radny Szymański – przewodniczący rady uczestniczy w posiedzeniach komisji ale nie ma prawa 
komisji sugerować.  
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Ad.12 
 
Sołtys z Napoleonowa – od kilku lat sołtysi nie mieli podwyżek diet, a wzrosły koszty dojazdu, 
paliwa. 
Przewodniczący rady – w projekcie budżetu wójt nie przewiduje podwyżek diet może w ramach 
autopoprawki.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXI sesję Rady Gminy 
Gniezno. 

Sesja trwała od godziny 12.00 do 14.50    
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 

   


