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projekt 
           Protokół Nr XL / 2013 
               z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                         w dniu  07 czerwca  2013r. 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  9.00 

 
               Otwarcia XL 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, radny powiatu gnieźnieńskiego Jan Gorzelańczyk i Rafał Skweres, sołtysi, 
przedstawiciel lokalnej prasy. 
Przewodniczący rady odczytał pismo z dnia 27.05.2013r.Pani Kamińskiej z Goślinowa w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej i 
mieszkaniowo-usługowej działka nr 138/4. 
Przewodniczący rady – sprawa była monitorowana przez radę, wszystkie pisma były czytane na 
poszczególnych sesjach. Przed poprzednią sesją P.Kamińska złożyła pismo, że nie zgadza się z 
wersją planu przygotowaną  przez  wójta w związku z tym na ostatniej sesji uchwała została 
wycofana z porządku obrad. Na obecnej sesji jest również pismo P.Kamińskiej gdzie wzywa do 
głosowania czegoś co nie zostało przedstawione radzie przez wójta. Obowiązkiem Wójta jest 
przygotowanie prawa miejscowego, aby najmniej konfliktowało mieszkańców. W związku z tym 
wójt wycofał przed sesją pierwszą wersję uchwały zostały naniesione poprawki, odbyła się 
procedura i wówczas Państwo Gozdeccy zaczęli protestować na piśmie. Nie wie co zrobić, czy 
poddać pod głosowanie obie wersje tego planu do dyskusji na obecnej sesji, czy odłożyć decyzję do 
następnej sesji rada ponownie przeanalizuje temat i wójt podejmie decyzję, którą z wersji planu 
przedłoży radzie lub przedłoży dwie wersje do wyboru przez radę  
Przewodniczący rady zapytał radę, czy wprowadzić punkt  o planie w porządku obrad na obecną sesję 
czy odłożyć na następną zapytał kto jest za tym, aby punkt o przyjęciu planu dla działki 138/4 w 
Goślinowie  przełożyć na następną sesję : głosowanie 15 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Przewodniczący rady stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący rady powiedział, że projekt tej uchwały nie trafi pod obrady na obecnej sesji.     
       
Ad. 2 
                 Porządek obrad:  

  
Porządek obrad: 
1/.  Otwarcie  XL  sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                                                                                                     
2/.  Przedstawienie  porządku obrad. 
3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków. 
4/ . Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami oraz z realizacji inwestycji w 2012roku. 
5/.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami.  
6/.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2012 rok. 
7/.  Dyskusja.    
8/.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
 
  a/. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, 

b/. udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, 
c/. utworzenia Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, 
d/. zmian w budżecie na 2013 rok, 
e/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,  
f/. tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć niektórych  nauczycieli oraz obniżania      
    tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

 g/. ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów     
                 zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, 
 h/. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań  
                 oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze   
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                 socjalnym, 
 i/.uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
                 zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, 
 j/. przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”. 
 
  9/. Interpelacje i zapytania  radnych.  
10/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.  
11/. Wolne wnioski i informacje. 
12/. Zakończenie obrad  XL sesji Rady Gminy. 
  
Ad.3   - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Radni podali następujących kandydatów: radnych: Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską i Piotra 
Sobańskiego.  
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Głosowanie : jednogłośnie.   
 
Ad. 4 Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami oraz z realizacji inwestycji w 2012roku. 
 
 Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym na 2012 rok planem rzeczowo-
budżetowym, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniezno. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały 
wykonane po uprzednim przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 
Została zakończona budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym.Na to zadanie z 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” gmina 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 500.000,- zł,  z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie 
gmina  otrzymała dofinansowanie w wysokości 693.684,- zł 
Wybudowane zostało boisko sportowe ORLIK  w Mnichowie, na realizację tego zadania gmina 
otrzymała 333.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego. 
Największą inwestycją zrealizowaną w 2012 roku była budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skiereszewo 
wieś i Skiereszewo, os.Bajkowe. 
W ramach zadań dofinansowywanych z „małych projektów” gmina wykonała ogrodzenie boiska 
sportowego w Zdziechowie pozyskując kwotę 24.500,- zł, plac zabaw w Osińcu został wyposażony w 
urządzenia zabawowe, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.200 zł, ponadto 
wybudowane zostało ogrodzenie tego placu i została wyremontowana świetlica wiejska w Braciszewie 
przy dofinansowaniu 19.800 zł. 
W świetlicy w Zdziechowie zamontowana została klimatyzacja. 
Plac zabaw w Mnichowie został doposażony w urządzenia zabawowe. 
Został przełożony kanał deszczowy we wsi Osiniec II etap, inwestycja ta była realizowana przy 
współudziale finansowym Miasta Gniezna. 
Wykonano projekt budowy sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych  i wybudowane zostały we wsi 
Szczytniki Duchowne przez Zarząd Dróg Powiatowych i na koszt Gminy we wsi Mnichowo. 
W budynku świetlicy wiejskiej w Piekarach zostało wykonane nagłośnienie, zakupiono meble i 
wyposażono kuchnię . 
Wybudowane zostało oświetlenie we wsiach: Szczytniki Duchowne,Lubochnia, 
Goślinowo,Ganina,Wełnica. 
Wykonano oświetlenie 6 istniejących przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnica i 
Jankówko ,zakupiono wyciągarkę do pomp. 
Z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę wybudowane zostały sieci wodociągowe we wsiach: Osiniec 
dwa zadania, Jankowo Dolne-Wierzbiczany,Dębówiec. 
Opracowana została dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej w 
Goślinowie. 
Wykonywane były remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych tzw.łatanie dziur.  
Drogi gruntowe były systematycznie profilowane równiarką. 
W okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych na najbardziej zatopione i zabłocone drogi 
nawożono materiały utwardzające: kruszony gruz betonowy, kamień, żużel paleniskowy. 
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W miarę potrzeb było uzupełniane oznakowanie drogowe i tablice informacyjne z nazwami 
miejscowości, osiedli i ulic. 
Celem poprawy warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego były wykaszane pobocza, wycinane 
krzewy i zarośla  z poboczy gminnych dróg. 
W okresie zimy prowadzona była akcja odśnieżania i zwalczania skutków gołoledzi. 
 Wobec powyższego można stwierdzić, że zadania ujęte w planie inwestycji na rok 2012 zostały 
wykonane. 
W sprawie pracy urzędu między sesjami Wójt poinformował, że odbył się przetarg na równiarkę, który 
wygrała  Firma Englert z Łubowa. Podpisano porozumienie z gazownią na dofinansowanie gazyfikacji 
która by była przeprowadzana w przyszłym roku na terenach które jeszcze nie zostały objęte 
gazyfikacją. Te  pozostałe tereny zostały podzielone na trzy aglomeracje jeżeli chodzi o wschodnią część 
gminy gaz jest doprowadzony do Szczytnik Duchownych pozostałe  miejscowości nie są zgazyfikowane 
tj.Wola Skorzęcka, Lubochnia, Wierzbiczany, Kalina, Lulkowo.Drugi okręg tj.Modliszewo, 
Modliszewko, Napoleonowo, Krzyszczewo, Obórka na te dwa okręgi jest podpisane porozumienie z 
gazownią na które zostało wynegocjowane  dofinansowanie ponad 3.300 mln.zł. Zgodnie z opracowaną 
koncepcją te zadania by kosztowały około 6 mln zł. Jeśli przetarg byłby 1 mln.zł taniej tj.5 mln.,  
3 mln.zł.dofinansowania wówczas te dwa duże zadania mogą gminę kosztować około 2 mln.zł.jeśli nie 
zmienią się ceny w przyszłym roku. 
Już można ogłaszać przetarg na opracowanie dokumentacji, aby pozyskać te pieniądze w 
I kwartale 2015 r ponieważ realizacja projektu trwa to około rok, czyli na wiosnę przyszłego roku 
zakończona by była dokumentacja dalej ogłoszenie przetargu i do końca roku można by wykonać te dwa 
zadania wówczas w I kwartale 2015r. gmina otrzymała by zwrot 3.300 mln. Aby cała gmina była 
zgazyfikowana pozostały by wsie Strzyżewa, Ganina, Dębówiec jest to na etapie rozmów, ale nie ma 
jeszcze podpisanej koncepcji gazownia nie chce aż tyle dofinansować                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ponieważ jest tam duża rozpiętość kilometrów jeśli chodzi o odbiorców. Gdyby to się udało zrealizować 
w 2015 roku wówczas cała gmina by była zgazyfikowana. W związku z tym, że to są olbrzymie zadania 
będzie prowadzony tylko kolektor główny a wszystkie przyłącza by były na koszt mieszkańców 
ponieważ gmina nie byłaby w stanie zrealizować tego zadania przyłącza by kosztowały prawie tyle samo 
co linia główna.   
W bieżącym roku gmina jest na etapie wykonywania dokumentacji  na gazyfikację Jankowa Dolnego i 
Jankówka, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to do końca roku ten teren powinien być zgazyfikowany. 
Pani sołtys z Braciszewa zapytała, co z gazyfikacją drugiej części Braciszewa. 
Wójt – jest to małe zadanie, gmina będzie musiała wykonać to na własny koszt ponieważ gazownia tam 
nie dopłaci gdyż jest tam 1 km. kolektora, gdzie nikt nie mieszka. W związku z budową dalszej części 
drogi S 5 przeprowadzenie tego gazu na dzień dzisiejszy jest niemożliwe Generalna Dyrekcja Dróg i 
Autostrad nie wyda warunków, dopiero po zrealizowaniu zadania. Reasumując można będzie wykonać 
ten gaz  po roku 2017. Na dzisiaj z racji możliwości technicznych i wymaganych pozwoleń od 
Generalnej Dyrekcji jest to niemożliwe. 
      Przewodniczący rady poinformował, że wg listy obecności są wszyscy radni obecni wobec tego 
podjęte uchwały będą prawomocne.    
Ad. 5 

         W okresie  między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Gniezno w których 

uczestniczyli wszyscy radni.   

 W dniu 4 czerwca odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej głównym tematem 

obrad było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Uwag do uchwał komisja nie miała  i 

opiniowała  wszystkie pozytywnie.   

 Posiedzenia komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 4 czerwca br., na którym zapoznano się z 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Gniezno o udzielenie Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012  
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rok oraz omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Opinia komisji o wszystkich  projektach 

uchwał była pozytywna. 

Komisja oświaty obradowała w dniu 5 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty 

uchwał oraz  z sołtysem wsi Mnichowo Sławomirem Kujawą omówiono sytuacje Szkoły w 

Mnichowie. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było.  
 
 Ad. 6/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2012 rok 

 
Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski poprosił skarbnika Gminy Gabrielę 

Cempel o przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2012 rok. 
Skarbnik przedstawiła i omówiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu Gminy 
Gniezno za 2012 rok. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski przedstawił opinię 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno w sprawie wykonania budżetu Gminy Gniezno                         
za 2012 rok. Dodatkowo odczytał Uchwałę Nr SO-0955/27/2013 Składu Orzekającego Regionalne 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wyrażenia opinii Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno o udzielenie Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok, która potwierdza że wniosek Komisji został uzasadniony. 
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę z Uchwałą Nr 0954/27/16/2013 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 roku w 
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 
rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 
opinię pozytywną z uwagą w pkt II ppkt 6. Przytoczony punkt mówi o instytucjach kultury, a 
Przewodniczący wyjaśnił, że w tej sprawie oczekuje na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 
Również zwrócił uwagę, że samorząd Gminy Gniezno z Wójtem na czele bardzo pilnuje, aby nie 
dopuścić do niebezpiecznego zadłużenia. Plan Wójta o dokończeniu gazyfikacji całej Gminy oraz 
przeprowadzeniu dwóch potężnych inwestycji będzie możliwy dzięki utrzymaniu do tej pory 
niskiego progu zadłużenia. 
 
Ad. 7  Dyskusja 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje. 
 Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz 

Ciesielski – komisja zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 
rok. Czytając informacje opisową i patrząc na prawie 100% wykonanie budżetu wydawałoby się, że 
jest to bardzo proste. Należy pamiętać, że miniony rok był bardzo trudny. W dobie kryzysu, wielu 
niewiadomych i sporów w Radzie należy Wójtowi, urzędnikom i radnym pogratulować wykonania 
budżet. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wyraża pozytywna opinię i wnioskuje do Rady o 
udzielenie Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium za 2012 rok. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – komisja 
analizowała sprawozdanie za 2012 rok, w czasie posiedzenia omawiane były poszczególne elementy 
sprawozdania. Dziękował za realizację zaplanowanych zadań, a w szczególności za realizację zadań 
oświatowo-sportowych.  

Głos zabrał Radny Henryk Kryściak – Szczególnie gratuluje Pani Skarbnik, która dba o cały 
budżet, natomiast do Wójta ma uwagę o jakość wykonania tego budżetu. Pieniądze te można byłoby 
wykorzystać jeszcze lepiej. Jego wniosek o przeznaczenie środków ze szkoleń radnych na 
szczepienia dla seniorów został odrzucony. Za wykorzystane 25.000,00zł można byłoby zbudować 
wiele punktów oświetlenia drogowego dla poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Zamiast 
budowy ośmiu lamp na parkingu we wsi Piekary można byłoby zaspokoić potrzeby innych wsi. 
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wrzosowym powinna być od samego początku 
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monitorowana, w ten sposób nie trzeba byłoby przeprowadzać wizji lokalnej i wzywać do usunięcia 
nieprawidłowości. Boisko Orlik w Mnichowie było rozwiązanie w kontrowersyjny sposób mimo, że 
Rada była za zbudowaniem go w Zdziechowie. Gdyby sprawa Pana Wołosza była od razu 
załatwiona, to nie musiałby przychodzić na sesję i wszystkim ubliżać. Kolejna kwestia dotyczy 
nierównego traktowania właścicieli sprzedających działki, aby windykować opłatę planistyczną, 
żeby pieniądze te spożytkować na właściwe cele. Następnie poruszył temat spornych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach Duchownych i Goślinowie,                         
że nie uwzględniono opinii Rady Sołeckiej i zebrania wiejskiego, a dogłębnie analizuje się konflikt 
interesów pomiędzy indywidualnymi osobami. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał wyczerpującej 
odpowiedzi na temat ilości niezałatwionych wniosków dotyczących planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nie satysfakcjonuje radnego Kryściaka odpowiedź,  że jeśli Przewodniczący Rady 
powoła taki punkt na sesji to uzyska informację. Również na zapytanie o termin protokólarnego 
oddania do użytku świetlicy wiejskiej w Piekarach  nie uzyskał od razu odpowiedzi. Wspólnie z 
radnym Jackiem Szymańskim wnioskowali o zajęcie się działka nr 81 w miejscowości Kalina i 
mimo obietnic sprawą tą się nie zajęto.  W minionym roku interpelował o wyrównanie pobocza na 
drodze do Szczytnik Duchownych i zostało to wykonane, ale jego zdaniem pracownik Urzędu 
powinien monitorować stan tej drogi i samodzielnie interweniować również w tym roku. Kończąc 
nawiązał do konieczności zakończenia toczących się od wielu lat spraw, a mianowicie chodzi o 
uregulowania dotyczące właścicieli dróg. Konfliktowa sprawa drogi w Lulkowie powinna być 
doprowadzona do końca. Poprosił, aby jego wypowiedzi nie traktować jako złośliwość, tylko 
sugestię, aby wszystko robić, żeby było lepiej. Ponosząc duże nakłady finansowe przy budowie 
świetlicy w Piekarach w zamian musi ona tętnić życiem, bo ma działać jako świetlica środowiskowa 
i należy ją maksymalnie wykorzystać. 

Również głos zabrał radny Jacek Szymański – Przypomniał, że była niegdyś obiecywana 
budowa oświetlenia na osiedlu Owsianym. W tej chwili czuje, że jest to próba jego eliminacji, gdyż 
nie ma inwestycji we wsi Osiniec. Natomiast we wsi Wierzbiczany w której mieszka Pan 
Przewodniczący, przewidziane jest założenie centralnego ogrzewania w świetlicy.Mieszkańcy 
wnioskowali o przywrócenie świetlicy we wsi Osiniec, która została przekształcona w mieszkanie 
socjalne, lecz umieszczono tam nowych lokatorów.  Pytał o wielkość wpływów za wynajem 
świetlicy w Piekarach. Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik – około 6.000,00zł. 

Radny Mariusz Nawrocki – Namawiał do ograniczenia środków na nowe plany 
zagospodarowania przestrzennego oraz do bardziej agresywnego zadłużania się dla lepszego rozwoju 
Gminy. Radny zwrócił uwagę na prawdopodobnie nieprawidłowe wydanie decyzji opłaty 
adiacenckiej we wsi Jankówko i Wełnica. Sugeruje, że w sposób wybiórczy potraktowano 
mieszkańców, gdyż nie wszyscy muszą płacić.  
Przewodniczący Rady Marek Słomczewski – Zaproponował, aby Rada od razu skierowała tę sprawę 
do Komisji Rewizyjnej w celu jej wyjaśnienia. W głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie przychyliła 
się do wniosku Przewodniczącego. 
 
Ad. 8/ Podjęcie uchwała 

Odczytano projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2012r. 
oraz udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium. Ustawowy skład rady 15 radnych, obecni na 
sesji byli wszyscy.  
 Głos zabrał Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman – Opłatę adiacencką powinien płacić 
każdy właściciel nieruchomości, gdzie Gmina wykonała inwestycje z wyłączeniem gospodarstw 
rolnych. Dużo mieszkańców odwołuje się SKO, które w sposób różny rozpatruje te sprawy. Jeśli 
decyzja zostanie uchylona to nie ma obowiązku płacenia tej opłaty. Jeśli chodzi o ograniczenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego byłoby nieuczciwe wobec tych właścicieli 
gruntów, którzy oczekują jeszcze na opracowanie planu. Obecnie nie ma zainteresowania 
opracowaniem nowych planów, ponieważ nastąpił regres w kupnie nowych działek. Natomiast są 
miejscowości, w których mimo kryzysu jest nadal dużo chętnych do nabycia nowych terenów. 
Odnośnie inwestycji we wsi Osiniec, nie jest tak, że co roku każda wieś musi mieć coś robione. W 
minionym roku na Osiniec poszły olbrzymie pieniądze na kolektor odwadniający, ulice, oświetlenie 
drogowe. Jedynym dyskusyjnym miejscem jest osiedle Owsiane, był tam Pan Kabaciński w celu 
opracowania projektu oświetlenia drogowego. Niestety teren jest bardzo duży, a niewiele jest posesji 
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zamieszkałych. Natomiast jeśli chodzi o lokatorów w dawnej świetlicy, to otrzymaliśmy nakaz 
sądowy i należało ich gdzieś umieścić. Budynek ten, gdy funkcjonowała tam świetlica był 
zaniedbany. W kwestii centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach jest to 
inwestycja z funduszu sołeckiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku skierowanego do Urzędu 
Marszałkowskiego można pobierać opłaty za korzystanie z świetlicy w Piekarach w wysokości 
kosztów jej utrzymania. Na pomieszczenia obok świetlicy jest zamysł, aby powstało tam 
przedszkole. Konfliktowa sprawa Pana Serka z Lulkowa dotycząca drogi toczy się już wiele lat, a 
Gmina wyczerpała już swoje możliwości interwencji w tej sprawie nie ma dobrej woli tych 
mieszkańców do rozwiązania tego konfliktu. Właściciele dróg są traktowani tak samo i wszystkie są 
sukcesywnie przejmowane. W Szczytnikach Duchownych sprawa Pana Cieślickiego i sąsiadów 
będzie zrealizowana, w tej chwili geodeta ustala granice. Po każdej zimie pobocza dróg ulegają 
zniszczeniu, głownie przez samochody dostawcze, których ładunek przekracza dopuszczalne 
wartości, ale Gmina nieustannie nad tym pracuje. Działka wspomniana w wypowiedzi Radnego 
Kryściaka leży w Lubochni i jej właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, bez jej zgody 
nic nie można tam zrobić. Wyjaśniając dalej, budowa Orlika w Zdziechowie była bezzasadna, gdyż 
przystępujemy do potężnej inwestycji budowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z całą infrastrukturą 
sportową. Jest już koncepcja i będzie można przystąpić do ogłoszenia przetargu na dokumentację.  
 
a/  Uchwała Nr XL/281/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego   za 2012 rok.  
W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
b/ Uchwała Nr XL/282/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium  z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 12, 
przeciw 0, wstrzymujących 3. 
  
 Przewodniczący Rady – Jest to wynik pracy nie tylko Wójta, ale też Urzędu, pracowników 
oraz całego samorządu i Rady Gminy. Rada udziela absolutorium Wójtowi   za wykonanie projektu 
budżetu, który został przez Radę przyjęty i jeśli radni głosowali  za przyjęciem sprawozdania to nie 
było innego rozwiązania. Pogratulował serdecznie Wójtowi. 
 Wójt Gminy – Podziękował radnym, pracownikom Urzędu, sołtysom, ponieważ uważa, że 
nie jest to tylko jego zasługa, ale praca wszystkich, którzy dbają o wizerunek Gminy. Istnieją pewne 
niedociągnięcia, z roku na rok mieszkańców przybywa, tym samym rosną ich potrzeby dotyczące 
budowy infrastruktury, oświetlenia, kanalizacji, wody, gazu i nie da się ich wszystkich zaspokoić. W 
przyszłym roku zgodnie z planami przynajmniej w jednej dziedzinie będzie można powiedzieć, że 
prawie cała Gmina będzie zgazyfikowana. Wójt jeszcze raz podziękował za współpracę i pomoc w 
realizacji budżetu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach.    
 
Po przerwie kontynuowane były dalsze obrady zgodne z porządkiem obrad. 
 

      Po przerwie zwolnili się z dalszej części obrad radni: Mirosław Adamski, Łukasz Ciesielski i Henryk Kryściak 

 - uchwała  XL/ 283 /2013r.  utworzenia Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, 
Dyrektor Szkoły w Jankowie Dolnym Piotr Maciejewski – podziękował Radzie Gminy za pozytywną ocenę  
działalności szkoły w Jankowie Dolnym tworzenie gimnazjum oraz  przedszkola przysporzy spektrum 
realizowanych celów edukacyjnych i wpłynie na dalszy rozwój szkoły. 
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – uchwała ta jest kolejnym krokiem porządkowania sytuacji oświaty 
w Jankowie Dolnym.    

 
- uchwała Nr XL/ 284 /2013r. zmian w budżecie na 2013 rok, 

Pytań nie było. 
Uchwała podjęta jednogłośnie ,11 radnych obecnych na sali, w głosowaniu nie brał udziału radny Jacek 
Szymański który wyszedł z sali. 
Przewodniczący rady przedstawił nowego sołtysa  wsi Łabiszynek Pana Adama Kędziorę. 

- uchwała Nr / 285 /2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,  
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie, radny Jacek Szymański wrócił na salę obrad. 
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- uchwała Nr XL/ 286 /2013 w sprawie tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć 
niektórych  nauczycieli oraz obniżania tygodniowego  obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć 
niektórych nauczycieli, 

Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – według  zapowiadanych przez  Ministerstwa Edukacji Narodowej 
zwolnień 7 tys.nauczycieli z jednej strony-  z drugiej kryzys i niż demograficzny  do tego konieczność 
racjonalizacji zatrudnienia i funkcjonowania szkół, obniżenie subwencji  oświatowej to przyczyny wywołania 
tej uchwały, która precyzuje i wykorzystuje istniejące przepisy oraz aktualizuje uchwałę do tej pory 
obowiązującą. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: uchwała podjęta jednogłośnie. 
   
 - uchwała Nr XL/287  /2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół       
             podstawowych oraz gimnazjów  zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, 
 
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – zapisy dotychczas obowiązującego regulaminu nie do końca były 
odczytywane zgodnie z intencją twórcy. Zaistniała konieczność ich doprecyzowania. Zapisy doprecyzowane 
to: rocznie jest przyznawane tylko 50 stypendiów oraz, średnia 5,0 upoważnia do złożenia wniosku o 
stypendium ale nie gwarantuje jego uzyskania gdyż spośród wszystkich złożonych wniosków stypendia 
otrzymają uczniowie którzy mają najwyższe i najlepsze osiągnięcia.   
Uchwała podjęta jednogłośnie 
   
 - uchwała Nr XL/ 288 /2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy     
             Społecznej do prowadzenia postępowań  oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu  
             świadczeń pomocy materialnej o charakterze  socjalnym, 
Kierownik GOPS-u Mariusz Jopa  uzasadnił podjęcie uchwały. 
Głosowanie uchwały: za 11, przeciw 0, wstrzymujący 1. 
 
 - uchwała Nr XL/ 289/ 2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o  
             charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, 
 
Głosowanie uchwały: 11 za, przeciw 0,wstrzymujące 1. 
 
            - uchwała Nr XL/ 290 /2013 przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”. 
Wójt – w związku z tym, że część wójtów stwierdziła, że dotychczasowy zarząd w Lokalnej Grupie Działania 
„Światowid” prowadzi działalność mało przejrzystą  postanowiono założyć nową Grupę Działania Gmina 
Gniezno należy do tych gmin, które przystąpią do zorganizowania nowej grupy. 
Pytań nie było. 
Głosowanie uchwały: uchwała podjęta jednogłośnie.    

  
Ad. 9 i 10 
 
Nie było interpelacji radnych. 
Ad.11 
 
Sołtys z Napoleonowa Telesfor Leśny – podziękował Wójtowi za dobrą pracę  dla wsi życzył dobrego zdrowia i 

dobrej współpracy.  
  
Ad. 12 
 
Wobec wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady zamknął  XL sesję Rady  Gminy Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny  9.00 do 11.50  
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 

 
  




