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Projekt 
 

         Protokół Nr XLIV / 13 
      z Sesji Rady Gminy Gniezno 

  w dniu 11 września 2013r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad 13.00 

 
 Otwarcia XLIV 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, 
dyrektorzy 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 obecnych jest 14 radnych  wobec tego 
podjęte uchwały będą prawomocne,nieobecny radny Kryściak Henryk. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  
 
 Ad. 2 
 Porządek obrad:  
  

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji nadzwyczajnej 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 2013r. 

i jej przyjęcie 
8. Dyskusja.  
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/. zmian w budżecie na 2013r. 
b/.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  
c/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi  
 Wola Skorzęcka – część działki 54/2 
d/. nadania nazwy ulicy we wsi Dalki 
e/. wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Światowid” 

  
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 

I półroczu 2013r. 
 11. Informacja Komisji Oświaty o stanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Gniezno  
 12. Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie o oświadczeniach  

    majątkowych.  
  13. Interpelacje i zapytania radnych.  
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 15. Wolne wnioski i informacje. 
 16. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy.  
 
Ad.3 
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską i Piotra 
Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 
Skład komisji rada głosowała jednogłośnie. 
 
Ad.4 
Rada przyjęła protokół z XLIII sesji jednogłośnie bez uwag. 
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Ad.5 
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu między sesjami.  
  
Ad.6 
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy rady między sesjami. Ponadto poinformował, że następna sesja 
odbędzie się w dniu 20 września o godz.12.00 natomiast kolejna w dniu 14 października br.  

 
- uchwała Nr XLIV/ 303/2013 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Światowid” 

 
Przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Stowarzyszenia Światowid. 
Prezes Stowarzyszenia Światowid Zygmunt Nowaczyk powiedział, że trudno jest mu się ustosunkować do 
zarzutów, ponieważ z uzasadnienia projektu uchwały wynika tylko tyle, że Gmina Gniezno występuje ze 
Stowarzyszenia, ale nie zna powodów tego wystąpienia.  
Wobec tego Przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego, aby 
wyjaśnił, co było przyczyną powstania nowej organizacji. 
Wójt Gminy Łubowo na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję dalej powiedział, że wójtem jest od 23 lat i 
posiada doświadczenie w finansach publicznych, co jest głównym fundamentem funkcjonowania samorządu. Bez 
właściwego traktowania finansów publicznych, jeśli zadłużamy gminę i środki przeznaczamy na inwestycje to jest 
dobrze, źle robi ta gmina, która się nie zadłuża ograniczając inwestycje. Źle jest, jeśli pieniądze publiczne wydaje 
się lekką ręką bez kontroli. Stowarzyszenie Światowid powstało kilka lat temu po wielu staraniach otrzymało na 
programy środki w wysokości ok. 17 mln. zł, z czego 15% mogło być przeznaczone na funkcjonowanie czyli na 
pensje, promocje itp. Chodzi o 15% nie o projekty, które są oceniane przez Radę Projektową. To 15% to kwota 
ok.2.5 mln. zł, które można było wydać na utrzymanie administracji, promocję, foldery, szkolenia, które są 
potrzebne. Do pewnego czasu było wszystko dobrze, grupa się rozwijała, ale od pewnego czasu zauważono pewne 
nieprawidłowości i zaczęto rozmawiać z zarządem składającym się z 3 członków, z których na pewnym etapie 
stwierdzono, że nie było protokołów z tych posiedzeń. 
Kwestionowano wydatki na materiały biurowe które były bardzo duże. Gmina Łubowo dla Stowarzyszenia, aby 
było łatwiej, użyczała nieodpłatnie wszystkie lokale tj. biura, sala sesyjna, dom kultury. Był to błąd, ponieważ w 
tym okresie programowania były pieniądze na to, aby opłacić czynsz za lokale, wynajem sal itp. Sprawa nabrała 
charakteru konfliktu, gdy przed budżetem w listopadzie 2011r.dotarła wiadomość, że odbyło się szkolenie dla 
beneficjentów.  
Szkolenie trwało dwa dni, prowadziły je 4 osoby z Warszawy, które miały zapewnione zakwaterowanie, 
wyżywienie i kosztowało 35 tys. zł. Uważaliśmy, że było to zbyt wysoki koszt szkolenia, może inne firmy zrobiły 
by taniej.  
Na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym budżet zakwestionowano również nagrywanie filmu promocyjnego, na 
który nie było zgody. Jeden z rachunków został zapłacony. Zakwestionowano również wydanie folderu za kwotę 
blisko 50 tys.zł. i w jednym ze spotkań w Czerniejewie kilkunastu Wójtów i Burmistrzów spotkało się i podpisało 
się pod tym, aby ten przetarg unieważnić ponieważ były złamane wszystkie procedury. Ponownie spotkało się 12-
13 wójtów i burmistrzów i podpisało wspólne oświadczenie wotum nieufności do zarządu, którym przewodniczyła   
Pani Katarzyna Jórga.  
Walne zgromadzenie było przerwane i dokończono je w grudniu 2011r. Nie było przyjęcia protokołu z tego 
walnego, dopiero pod naciskiem w dniu 15 lipca następnego roku wymuszono punkt porządku obrad – przyjęcie 
protokołu z walnego zgromadzenia. Na walnym zgromadzeniu w dniu 15 lipca wybrano nową radę projektową, ale 
okazało się, że ta rada projektowa nie spełnia warunków. Odbyło się kolejne walne zgromadzenie i wówczas zostali 
wyeliminowani ci wójtowie, którzy upominali się o właściwe funkcjonowanie Stowarzyszenia dlatego, że Gminy są 
gwarantami tego Stowarzyszenia. 
Członkowie Stowarzyszenia byli przekonywani, że członkowie zarządu Stowarzyszenia odpowiadają swoim 
majątkiem osobistym. Informował się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu i ta informacja okazała się 
nieprawdziwa. Wszystkie Grupy Lokalne, również te nowe, będą traktowane jednakowo. Można wykorzystać to 
15% na funkcjonowanie Światowida, ale  to nie znaczy, że trzeba – może być strategia napisana tak aby 
wykorzystać np.6% lub 7%. W nowym okresie programowania będzie mniej pieniędzy, jest informacja, że Urząd 
Marszałkowski nie dołoży do środków unijnych, 5% wartości na funkcjonowanie będzie musiała dołożyć każda 
gmina z własnego budżetu. Najważniejsze są finanse i muszą być pod kontrolą, ponieważ to 15% może być 
wykorzystane, ale nie musi, można je przeznaczyć na inne cele np. aby trafiły do stowarzyszeń, szkół, a nie na 
foldery, filmy które leżą w szufladach. Gmina Łubowo wyszła by z tej Grupy już dawno, ale nie było takiej 
możliwości. Postanowiła utworzyć nową grupę Trakt Piastów, do której  dołącza Gmina Swarzędz i  Pobiedziska 
będzie łącznie liczyła ponad 80 tys. mieszkańców – pieniądze się należą na każdego  mieszkańca. 
Dalej Wójt Gminy Łubowo chodzi tylko o jedną sprawę o przejrzystość, uczciwość i transparentność działań.  
Prezes Stowarzyszenia Nowaczyk podziękował za zaproszenie. Rada Gminy Gniezno jest jedyną radą, która 
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umożliwiła wypowiedzenie się, ponieważ padają ciężkie zarzuty pod adresem Stowarzyszenia. Jest mowa o 
sprawach sprzed dwóch lat, a przez ten czas zarząd zmienił się dwa razy uczestniczył w posiedzeniach zarządu 
Stowarzyszenia i często było tak, że było porozumienie i zgoda. Również był przeciwny drogiemu szkoleniu, ale 
odbywały się również inne szkolenia w których uczestniczył Wójt Gminy Łubowo. Jest w zarządzie od kwietnia 
2012r. Niektóre sprawy można było wyprostować i poprowadzić inaczej. Przyczyną jest to, że na zebraniu nie 
wybrano do Rady projektowej Wójta Andrzeja Łozowskiego, który uważa, że Stowarzyszenie Światowid jest jego. 
Gdzie są pozostali wójtowie – czekają do końca programowania, bo taka była umowa. Strategia, którą wszystkie 
Gminy podpisały, to jest umowa, która stanowi, że wszyscy zgodnie do 2015 roku będą ją realizować. Zastanawia 
się, dlaczego akurat w tej chwili Gmina Gniezno chce wystąpić ze Stowarzyszenia Światowid, dlaczego spokojnie 
nie zakończyć i honorowo, skoro można ze środków korzystać nadal. Jeśli będzie podjęta decyzja to ona niczego 
nie zmienia, nie będzie można aplikować do działań lokalnych. Nie widział do tej pory, aby uchwałę którą 
wprowadza wójt uzasadniał wójt sąsiedniej gminy. 
Wójt Gminy Gniezno – Wójt Gminy Łubowo był ojcem i tworzył od początku Lokalną Grupę Działania 
Stowarzyszenie Światowid. Promował, dziwi się, dlaczego Stowarzyszeniu zależy tak na tym, aby gmina Gniezno 
nie odłączyła się. Kilku wójtów chce stworzyć coś nowego, co będzie bardziej racjonalne i przejrzyste, dostępne dla 
naszych mieszkańców i dla urzędu, w związku z tym uważamy, że gmina Gniezno powinna z tej Lokalnej Grupy 
wystąpić. 
Przewodniczący rady – mógłby nikogo nie zapraszać w tej sprawie na sesję, ale chciałby, aby radni byli 
zorientowani podejmując uchwałę, ponieważ rada nie była informowana o tym, że między władzami 
stowarzyszenia a organem nadzorczym jest zgrzyt. Ta decyzja będzie brzemienna w skutkach, ponieważ obie strony 
nie są w stanie zabezpieczyć na 100% niczego mieszkańcom gminy. 
Wójt Gminy – od dwóch lat zgłaszano uwagę, że źle się dzieje i nie było żadnej reakcji, dzisiejsze spotkanie i 
uchwała jest skutkiem arogancji władz Stowarzyszenia do większości członków. To, że wszyscy nie wystąpili, to 
nie znaczy, że nie wystąpią. 
Katarzyna Jórga – pracując jako człowiek popełniła może błędy, ale zastanawia się, dlaczego do tej pory nie 
wykazały tego kontrole w Stowarzyszeniu, dlaczego nie zwracało Stowarzyszenie pieniędzy, dlaczego nie 
zakwestionowano tych wydatków, o których mówił Wójt Łozowski. Stowarzyszenie Światowid jest uznawane za 
to, co robi dla swoich mieszkańców . To 15% na funkcjonowanie Stowarzyszenia to nie jest tylko pensja i foldery, 
ale również aktywizacja m.in. targi wiejskie, rajdy rowerowe. Jeśli zrobiła coś źle, to może przeprosić, ale 
zastanawia jąk dlaczego do tej pory żadna kontrola nie zakwestionowała działalności Stowarzyszenia. 
Wójt Gminy Łubowo – wszystkie Lokalne Grupy, które napiszą poprawnie wniosek otrzymają pieniądze. 
 
Radny Marian Kaźmierczak – dlaczego rada nie była informowana, że jest coś nie tak ze Stowarzyszeniem 
Światowid, jeżeli gmina jest jednym z elementów założycielskich i Stowarzyszenie nie spełnia zadań to należy 
rozwiązać Stowarzyszenie albo zmienić regulamin, aby działał na korzyść założycieli, jeśli zarząd nie działa, to się 
go odwołuje. 
Radny Mariusz Nawrocki – zwrócił się do obu wójtów - jaka jest gwarancja, że nowe Stowarzyszenie będzie 
działało lepiej. 
Radny Jacek Szymański – jeśli odrzucane były wnioski z terenu Gminy, to dlaczego Światowid ich nie 
ukierunkowywał. Był na pierwszym posiedzeniu jak powstawał Światowid i wie, co się z tego zrobiło, wątpliwości 
co do działalności Stowarzyszenia były już dawno. 
Przewodniczący rady – cieszy się z tego, że doszło do debaty. Miał wątpliwości, że rada nie była informowana, 
mimo że gmina miała swojego przedstawiciela w Światowidzie. 
Pani Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk – jest nieporozumienie, że rada nie była w ogóle informowana. Mówiła o 
tym, że była ocena wniosków i wszystkie wnioski Gminy Gniezno zostały odrzucone, było robione odwołanie, ale 
żadne nie zostało uwzględnione. Jeśli pracownicy gminy zwracali się o jakieś wyjaśnienie, byli traktowani jak 
intruzi. O tym, że rada nic nie wiedziała, to nie jest tak. Jeśli gmina Gniezno była w grupie, to dlaczego nie miała 
otrzymać środków skoro wnioski były pisane. Nie wspomni o obiektywności oceny wniosków. Wszyscy wójtowie, 
którzy mieli coś do powiedzenia zostali z rady projektowej wyeliminowani. Brnięcie w tym bagnie było już dosyć 
długie ponieważ przegłosowanie czegokolwiek, nawet dobrego, było niemożliwe, dlatego,że członków, którzy 
wszystko przegłosowywali. Każda z gmin przechodzi różne kontrole, są potknięcia nikt nie jest idealny, ale uważa, 
że arogancja ze strony zarządu Światowida przechodziła wszystkie dobre zwyczaje. Mogą to potwierdzić 
pracownicy, którzy mieli bezpośredni udział, m.in. dyr. ZEAS Jarosław Wietrzynski. 
Radny Kaźmierczak – informacje, o których mówiła Pani Sekretarz były, ale nie było żadnej informacji o tym, że 
zarząd jest niesprawny, że rada projektowa, stąd jego zaskoczenie przedstawione przez wójta.  
 
Przewodniczący rady – doszło do konfrontacji urzędników, zapytał, czy rada ma teraz głosować, czy potrzebuje 
jeszcze czasu na zastanowienie. 
Radny Mariusz Nawrocki zgłosił wniosek formalny, aby jeszcze nie głosować. Następna sesja będzie 20 września i 
można wtedy głosować. 
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Przewodniczący rady poddał wniosek radnego Nawrockiego pod głosowanie: 2 głosy za, przeciw 8,  
wstrzymujące 4. 
Wniosek radnego Nawrockiego upadł. 
Przewodniczący rady zarządził głosowanie uchwały: za 10, przeciw 0, wstrzymujące 4.  
Uchwała podjęta większością głosów. 
 
Ad.7 i 8 
Skarbnik omówiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze br.  
Radny Mariusz Nawrocki zapytał, gdzie w informacji opisowej można znaleźć tą część która wraca do budżetu po 
wydaniu funduszu sołeckiego. 
Skarbnik – po stronie dochodów jest to 30%, gmina ma prawo te pieniądze rozliczyć obojętnie na który rozdział. To 
nie jest przypisane na ściśle określone wydatki jest to jako zwrot poniesionych wydatków. Jeżeli sołectwo nie 
zrealizuje jakiegoś zadania to na to gmina nie otrzyma zwrotu. Jeżeli sołectwo zmieni zadanie to wówczas tego nie 
można brać do rozliczenia. Rozliczane są tylko te pieniądze, które są wydane zgodnie z wnioskiem sołectwa. 
Liczone jest to według współczynnika dla każdej gminy.  
Następnie pan radny Nawrocki zapytał, w jaki sposób można działać, żeby wykorzystać maksymalną planowaną 
kwotę. 
Skarbnik – zależy to od tego, w jaki sposób sołectwa rozpisują swoje przyjęte zadania. Sołectwa muszą w ramach 
wyliczonej, przyznanej puli tak rozpisać swoje zadania, aby za tę kwotę były zrealizowane. Jeżeli gmina nie ma 
pieniędzy na zrealizowanie danego zadania, a będzie ono zawarte we wniosku o fundusz sołecki, to nie zostanie ono 
zrealizowane. Wtedy można te pieniądze przesunąć na inne zadania wymienione we wniosku, aby uzyskać całą 
kwotę.  
Radny Sobański powiedział, że wieś Modliszewko swój fundusz sołecki przeznaczyła na remont dachu świetlicy, 
gmina dołożyła środki i podziękował za to Wójtowi oraz Radzie. 
Następnie Przewodniczący rady poinformował o wygranej w sądzie administracyjnym z Regionalną Izbą 
Obrachunkową, gdzie decyzja RIO o założeniu komórki kultury została uchylona.  
Nie było więcej pytań dotyczących budżetu, więc Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 
sprawozdania półrocznego: za 14 głosów, przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 9 
Odczytano uchwałę Nr XLIV /299/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013r.  
Nie było pytań odnośnie uchwały, więc Przewodniczący zarządził głosowanie: za 14 głosów, uchwała 
przyjęta jednogłośnie. 
Odczytano uchwałę Nr XLIV/300/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 
Nie było pytań odnośnie uchwały, więc Przewodniczący zarządził głosowanie: za 14 głosów, uchwała 
przyjęta jednogłośnie. 
Odczytano uchwałę Nr XLIV/301/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka – część działki 54/2 
Nie było pytań odnośnie uchwały, więc Przewodniczący zarządził głosowanie: za 12 głosów, 
wstrzymujące 2, uchwała przyjęta większością głosów. 
Odczytano uchwałę Nr XLIV/302/2013r.w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dalki. 
Sołtys wsi Dalki zwrócił uwagę, że Rada Sołecka nic nie wiedziała odnośnie nadania nazwy tejże ulicy i 
dowiedziała się dopiero na sesji. Przewodniczący rady odpowiedział, że został poinformowany przez 
wiceprzewodniczącego rady powiatu pana Pietrzaka, że pismo w tej sprawie zostało złożone w urzędzie Gminy , 
podpisane przez przyszłych mieszkańców tejże ulicy. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie: za 12 
głosów, przeciw 2, wstrzymujące 2, uchwała przyjęta większością głosów. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski przedstawi Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2013r. 
Radny Mariusz Nawrocki zapytał, jak wygląda badanie sprawy, o którą wnioskował wcześniej, na co 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że będzie ona rozpatrzona na następnej sesji. 
Radny Marian Kaźmierczak zwrócił uwagę, że dotychczas podejmowanie uchwał w sprawie nadania 
nazw ulic następowało wówczas, kiedy Rada Sołecka wystąpi z wnioskiem, w związku z czym zapytał, 
czy Rada Sołecka Dalek wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy. 
Przewodniczący Rady – Jeżeli Wójt przygotował uchwałę to znaczy, że wszystko zostało już zrobione. Na 
posiedzeniach komisji radni nie zgłaszali żadnych uwag.  
Wójt powiedział, że zrobiono to na wniosek mieszkańców, którzy wystąpili z wnioskiem. 
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Ad.11 
Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak przedstawił Informację Komisji Oświaty o stanie 
świetlic wiejskich na terenie Gminy Gniezno.  
Nie było więcej pytań odnośnie informacji, więc Przewodniczący zarządził głosowanie: za 14 głosów, przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Ad.12 
Przewodniczący rady zapoznał wszystkich z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie o 
oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników urzędu. Następnie poprosił radnych, aby uzupełnili 
swoje informacje i poprosił Wójta o dopilnowanie uzupełnienia przez pracowników. 
 
 Ad.13 i 14 
Wolnych wniosków i informacji nie było.  
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLIV sesję Rady Gminy Gniezno. 

Sesja trwała od godziny 13.00 - 15.00  
  
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda       /-/ Marek Słomczewski 
 
 
 
  
  


