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           Protokół Nr XLV / 13 
               z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                         w dniu 20 września 2013r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  12.00 

 
Otwarcia XLV 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, dyrektorzy Szkół Gminnych, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa, radni powiatu 
gnieźnieńskiego Jan Gorzelańczyk i Rafał Skweres oraz sołtysi. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu, wszyscy radni obecni na posiedzeniu. 
  
Ad. 2 Porządek obrad:  
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 
6. Dyskusja.    
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. a/. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013r. 
b/. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy  
mieszkaniowej we wsi Krzyszczewo dz.nr.55 
c/. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi  Mnichowo 
dz.nr.299 
d/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy       
mieszkaniowej  we wsi  Osiniec dz.nr 113 i we wsi Szczytniki Duchowne dz.nr.190 
e/. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  
mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne dz.nr 246  
f/. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w  
miejscowości  Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno  
g/.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy  
mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany działki nr.152 i 154 
h/.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  
mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany  działka nr 27/1 
i/.zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 
we wsi Zdziechowa – część działki nr 206/5 
j/. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Wełnica działka nr.ewid.82/32 
k/. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Modliszewko działka nr.39/3 
l/. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej we wsi Winiary działka nr 11,12,13  
m/. wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości  
stanowiących własność Państwa Elżbiety i Leszka Cieślickich, Państwa Dominiki i Pawła 
Siwińskich oraz Pani Hanny Błazełek, położonych we wsi Szczytniki Duchowne w celu 
wydłużenia istniejącego ciągu drogi gminnej 
n/. zmiany Uchwały Nr XXXI/300/09 Rady Gminy  Gniezno z dnia 29 kwietnia 2009r. w 
sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Gniezno z Miastem Gniezno w zakresie  
lokalnego transportu zbiorowego. 
o/. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo działka nr 28. 
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9. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej  kontroli doraźnej zleconej przez Radę. 
10.  Interpelacje i zapytania radnych.  
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
12. Wolne wnioski i informacje. 
13.  Zakończenie obrad XLV 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. 
Rada powołała skład komisji uchwał i wniosków jednogłośnie. 
Przewodniczący rady stwierdził, że wg listy obecności na sesji są wszyscy radni obecni wobec 
tego uchwały będą prawomocne. 
 
Ad. 4 Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
 
 Wójt poinformował, że od ostatniej sesji nie było większych zmian ponieważ ostatnia sesja była 
tydzień temu od tej pory prace które były w toku są kontynuowane. Gmina przygotowuje się do 
ogłoszenia przetargu na gazyfikację Jankowa Dolnego. Obecnie jest dalszy ciąg remontu dachu 
na świetlicy w Strzyżewie Paczkowym, zakończony jest remont dachu na świetlicy w 
Modliszewku, zakończono remont dachu na przedszkolu w Pyszczynie, w zależności od potrzeb 
uzupełniane są pobocza dróg.        
Radny Marian Kaźmierczak  poprosił o wyjaśnienie przez wójta, powiedział, że ma informację 
od rodziców w sprawie składania wniosków na stypendium, mimo iż uczniowie pod względem 
średniej ocen spełniają warunki otrzymują informację, że wniosek nie będzie się chyba 
kwalifikował do otrzymania stypendium Wójt – sprawą zajmie się komisja stypendialna jest 
określona ilość  stypendiów. 
Radny Henryk Kryściak – chciałby wiedzieć jak to się stało, że gmina przegrała proces o zapłatę 
za drogę oraz jaka to była suma. 
Wójt – drogi o których mówi radny były przejmowane przez poprzedniego wójta każdy z 
właścicieli składał oświadczenie, że przekazuje drogi bezpłatnie, ale w między czasie weszła 
ustawa  niwelująca te oświadczenia  i sprawy oddawane są do sądu przegrywają też inne gminy, 
które mają takie same sprawy. 
Była to sprawa Pana Wróblewskiego z Osińca oraz Pani Graczyk ze Skiereszewa. 
Obecnie będą przejmowane drogi nie na podstawie wniosków, że ktoś przekazuje bezpłatnie, ale 
gmina będzie kupowała drogi za przysłowiową złotówkę. Są sytuacje, że właściciele  w uchwale 
mają zapis, że bezpłatnie przekazują drogi  na rzecz gminy następnie występują do sądu o 
odszkodowanie za przejęte drogi.   
 
Ad. 5   
 Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy rady między sesjami. 
Odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady Gminy, na których omawiano m.in. projekty 
uchwał na sesję. 
Posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 17 września br.na  którym zapoznano się z 
projektami uchwał na dzisiejszą sesję. Opinia komisji o wszystkich projektach uchwał była 
pozytywna. 
W dniu 18 września odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej głównym tematem 
obrad było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję, skarbnik uzasadniła podjęcie 
uchwały o zmianach w budżecie. Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaliła propozycje opłaty planistycznej do 
poszczególnych uchwał. Uwag do projektów uchwał komisja nie miała i opiniowała wszystkie  
pozytywnie. 
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Komisja oświaty obradowała również w dniu 18 września br. omówiono wszystkie projekty 
uchwał na dzisiejszą sesję które komisja  opiniowała pozytywnie.  
W dniu 17.09.2013r. zakończył prace kontrolne Zespół powołany do zbadania ściągalności 
opłaty adiacenckiej we wsi Jankówko i Wełnica. Przystąpiono do sporządzenia protokółu 
pokontrolnego, który będzie przedstawiony na dzisiejszej sesji.    
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący poinformował również, że wpłynęło pismo ze Sądu w sprawie skargi Państwa 
Kamińskich z Goślinowa na Wójta i Radę, ale sąd skargę na radę odrzucił jako niedopuszczalną, 
natomiast skarga na wójta będzie badana  przez sąd. Następnie przeczytał pismo  od Dyrekcji i 
Rady Rodziców w Szkole w Szczytnikach Duchownych w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
na 2014r. środków na poprawę warunków dzieci w przedszkolu. Przewodniczący dodał, że ta 
inwestycja była w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęta ale ze względu na brak środków 
została przesunięta na przyszły rok.     
 
Ad.6 i 7 – podjęcie uchwał. 
 
a/. uchwała Nr XLV/304/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r. 
Przewodniczący rady – uchwała była uzasadniana na posiedzeniach komisji. 
Radny Nawrocki zapytał  panią skarbnik o kwotę zaplanowaną na zakup zajęcy. 
Skarbnik – w planie jest 8 tys.zł.ile będzie wydane niewiadomo. 
Radny Nawrocki złożył wniosek, aby pieniądze przeznaczone na zakup zajęcy przeznaczyć              
na zakup książek do bibliotek gminnych i szkolnych.   
Przewodniczący rady poddał ten wniosek pod głosowanie : za było 3, przeciw 10,wstrzymało           
się 2. 
Głosowanie całej uchwały: 12 za, przeciw 3. 
 
b/. uchwała Nr XLV/305/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Krzyszczewo dz.nr.55 
Głosowanie: za 14, 1 głos wstrzymujący. 
 
c/. uchwała Nr XLV/306/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we wsi  Mnichowo dz.nr.299 
Glosowanie:13 za, 2 wstrzymujące. 
 
d/. uchwała Nr XLV/307/2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny zabudowy  mieszkaniowej  we wsi  Osiniec dz.nr 113 i we wsi 
Szczytniki Duchowne dz.nr.190 
Głosowanie uchwały: 13 za, 2 wstrzymujące. 
 
e/. uchwała Nr XLV/308/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowej  we wsi  Szczytniki  Duchowne  dz.nr 246  
Głosowanie uchwały: za 13 głosów,2 wstrzymujące. 
 
f/. uchwała Nr XLV/309/2013r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla  działek nr 205 i 206 w  miejscowości  Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno 
Głosowanie uchwały: za 13, wstrzymujące2. 
 
g/. uchwała Nr XLV/310/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny zabudowy  mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany działki nr.152 i 154 
Głosowanie uchwały: za 13,wstrzymujące 2. 
 
h/. uchwała Nr XLV/311/2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany  działka nr 27/1 
Glosowanie uchwały: za 13,wstrzymujące2. 
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i/. uchwała Nr XLV/312/2013r. w sprawie zmiany miejscowego plany zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy usługowej we wsi Zdziechowa – część działki nr 206/5 
Wójt wyjaśnił, że jest to grunt pod budowę szkoły w Zdziechowie i dla tego celu należało 
zmienić linię zabudowy.  
Głosowanie uchwały: 15 za. 
 
j/. uchwała Nr XLV/313/2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica działka nr.ewid.82/32 
Glosowanie za13, wstrzymujące 2 głosy. 
 
k/. uchwała Nr XLV/314/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  we wsi Modliszewko działka nr.39/3 
Głosowanie uchwały: za 13, wstrzymujące2. 
 
l/. uchwała Nr XLV/315/2013r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo- usługowej we wsi Winiary działka nr 
11,12,13  
Głosowanie uchwały: za 13, wstrzymujące 2. 
 
m/. uchwała Nr XLV/316/2013r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na 
nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości stanowiących własność Państwa Elżbiety i Leszka 
Cieślickich, Państwa Dominiki i Pawła Siwińskich oraz Pani Hanny Błazełek, położonych we 
wsi Szczytniki Duchowne w celu wydłużenia istniejącego ciągu drogi gminnej 
Radny Kryściak Henryk zwrócił uwagę, że w uchwale brak szczegółowego zaznaczenia granicy 
i szerokości drogi oraz zapytał, kto jest autorem tego rysunku.  
Wójt – Urbanista. 
Radny Kryściak zapytał, ile szerokości według przepisów powinna mieć droga, ponieważ 
według niego powinna mieć 10 m szerokości, a w uchwale jest 5m, dalej powiedział, że jeśli 
uchwała zostanie podjęta w takiej treści, jak jest, to zaskarży ją do Wojewody. W miejscu 
zaznaczenia granicy drogi stoi skrzynka energetyczna. Radny zapytał, kto zapłaci za jej 
przełożenie i czy droga gminna może mieć 5m szerokości. 
Pracownik urzędu Marek Józefów odpowiedział, że droga gminna nie może mieć 5-ciu metrów 
szerokości. 
Radny Kryściak oznajmił, że jeśli teraz uchwali się tę drogę gminną o szerokości 5-ciu metrów, 
to za następne kilkanaście lat Gmina będzie dochodzić, że nie może tak być. Ta uchwała według 
radnego jest bublem i zapytał się, dlaczego panu Munidze nie można zrobić drogi o szerokości 
10-ciu metrów i zapłacić więcej, zamiast za 400 m to za 800 m i wtedy ta droga będzie spełniała 
wszelkie wymogi.  
Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy nikt tam nie mieszka i gmina nie będzie wykupować 
czegoś, co obecnie jest niepotrzebne. Tam są puste pola. Bez sensu jest budowa drogi o 
szerokości 10 m tam, gdzie nikt nie mieszka, aby zabezpieczyć widzimisię radnego Kryściaka. 
To jest droga dojazdowa do pól i jednego gospodarstwa, więc zdaniem Wójta 5 m z 
powodzeniem wystarczy. 
Radny Kryściak uważa, że jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Powtórzył, że uchwałę 
zaskarży do Wojewody. Zaproponował odrzucenie uchwały. Zgłosił wniosek o zdjęcie tej 
uchwały. 
Przewodniczący Rady – uchwała będzie głosowana i w związku z tym wniosek jest 
niepotrzebny.  
Głosowanie: za 10, przeciw 3, wstrzymujące 2. 
 
n/. uchwała Nr XLV/317/2013r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXI/300/09 Rady Gminy  
Gniezno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Gniezno z 
Miastem Gniezno w zakresie  lokalnego transportu   zbiorowego. 
Głosowanie uchwały: za 15. 
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o/. uchwała Nr XLV/318/2013r.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo 
działka  
nr 28. 
Radny Nawrocki zapytał, czy zmiana uchwały nie będzie skutkować zmianami finansowymi. 
Wójt wyjaśnił, że nie będzie skutkować tymi zmianami, ponieważ grunt kupił pan Nowicki, 
który ma zakład produkcyjno-przemysłowy, a gdyby tam była zabudowa mieszkaniowa, byłby 
konflikt interesów. Zmiana tego planu powstała na jego wniosek. 
Głosowanie uchwały: za 15. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej, Paweł Jesiołowski, przedstawił protokół zespołu 
kontrolnego powołanego przez Radę Gminy w sprawie opłaty adiacenckiej we wsiach Wełnica i 
Jankówko oraz przekazał po jednym egzemplarzu protokołu Wójtowi i Przewodniczącemu 
Rady. 
Przewodniczący Rady powiedział, że Wójt w tym samym dniu powołał wewnętrzny urzędowy 
zespół kontrolny, który też miał się zająć powyższą sprawą. I poprosił Wójta o przedstawienie 
protokołu. 
Wójt – Został powołany zespół do skontrolowania stanu rzeczy, jaki zaistniał po interwencji 
radnego Nawrockiego. Komisja urzędu Gminy stwierdziła, że ilość działek pokrywa się z ilością 
w protokole komisji rewizyjnej. 
Radny Kryściak oznajmił, że dwa lata temu powiedział, że jest dziadostwo w gminie i fakt ten 
się teraz potwierdza. Zapytał, czy wójt jest w stanie powiedzieć, jaka kwota pieniędzy została 
pominięta i nie wpłynęła do Gminy, nie licząc tych działek. 
Wójt – obraża pan pracowników urzędu mówiąc, że jest dziadostwo, ponieważ w Gminie 
pracują ludzie i każdy człowiek jest omylny. Może się zdarzyć, że w pewnych sytuacjach 
niektóre rzeczy zostaną pominięte, co wcale nie znaczy, że to jest poprawne. Jeśli chodzi o 
wysokość kwoty, która spowodowała to pominięcie, to na chwilę obecną Wójt nie jest w stanie 
odpowiedzieć, ponieważ szkodę można wycenić dopiero kiedy rzeczoznawca wyceni 
poszczególne działki. 
Radny Kryściak zauważył, że mieszkańcy Szczytnik Duchownych otrzymali decyzję o opłacie 
adiacenckiej, a tam nie ma w ogóle kanalizacji.  
Wójt powiedział, że nie może tego skomentować, bo musi to szczegółowo wyjaśnić. Trzeba było 
od razu uwagę zwrócić i dziwi się, że radny przetrzymywał taką informację do dnia dzisiejszego. 
Radny Kryściak – Czekałem na wyniki kontroli. 
Wójt – Jeśli informacja zostałaby złożona pracownikowi w odpowiednim czasie, to pewnie do 
tego by nie doszło. Być może nie dotyczyło to kanalizacji, tylko budowy drogi lub wodociągu.  
Radny Nawrocki powiedział, że opłata wynosiła 1,50 zł za metr kwadratowy grunty, za działkę 
1000-metrową opłata wyniosła 1 500 zł. Wystarczy policzyć areał i będzie wiadomo, ile Gmina 
straciła. Zwrócił uwagę, że na decyzji jest podpis Wójta, więc to Wójt odpowiada swoją osobą. 
Powiedział też, że opłata adiacencka mogła być naliczana do trzech lat po zakończeniu 
inwestycji. Dnia 27 listopada 2012 roku minęły trzy lata od przyjęcia protokołu o zakończeniu 
budowy kanalizacji na Wełnicy. Operat szacunkowy został zlecony z datą październikową tego 
samego roku, więc był wykonany na niecały miesiąc przed końcem okresu, kiedy można 
naliczyć opłatę adiacencką. Wielu sąsiadów radnego otrzymało decyzję po ostatecznym terminie 
i odwołali się do SKO, bo pisma przyszły po terminach administracyjnych. Radny nazwał to 
błędem ze strony urzędu, bo niektórzy bogaci mieszkańcy mogli zapłacić tę opłatę, ale jej nie 
zapłacili z powodu zbyt późnego rozesłania decyzji. Natomiast inni, często biedniejsi 
mieszkańcy Wełnicy z niskich emerytur powyższą opłatę musieli zapłacić. 
Wójt odpowiedział, że tym zajmuje się pracownik, który nieświadomie i niecelowo pominął tych 
mieszkańców, stało się to w nawale pracy. Wiadomo, że pracownik zostanie ukarany karą 
zgodną z kodeksem pracy. Wójt absolutnie nie zgodził się z tym, że niektórzy mieszkańcy 
celowo zostali pominięci. Przyznał, że popełniono błąd, ale nie było to zamierzone, czy celowe 
działanie. 
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Radny Nawrocki powiedział, że na decyzjach jest podpis Wójta i kwestia tego, co zrobią z 
pracownikiem, należy do Wójta. 
Radny Kryściak  dodał, że w tej sprawie chodzi o to, że na wykonanie tej sprawy były trzy lata, 
ale czekało się do ostatniej chwili i wtedy można kogoś pominąć.  
Wójt zgodził się, że są trzy lata od czasu zakończenia inwestycji na naliczenie opłaty, ale to nie 
znaczy, że w ciągu tych trzech lat pracownicy nic nie robili i czekali z decyzjami na ostatni 
miesiąc. Przyznał, że pracownik mógł zareagować pół roku wcześniej, ale sytuacja już nastąpiła 
i nie da się tego zmienić. 
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Kryściak przez trzy lata, tyle ile trwa ta kadencja, 
nie był obecny 8 razy na komisjach, 4 razy na sesjach, czyli praktycznie nie było go rok, a został 
on wybrany do funkcjonowania w samorządzie. Zwrócił uwagę, że są ataki na Radę, na Urząd 
właśnie od radnego Kryściaka, który tak lekceważy swoje obowiązki, które obiecał 
mieszkańcom.  
Radny Nawrocki – Jeżeli to nie jest tajemnicą to jakie są możliwe środki karne względem 
pracownika, który się pomylił. 
Wójt odpowiedział, że dopiero w tym dniu otrzymał protokół z komisji rewizyjnej i komisji 
wewnętrznej w sprawie opłaty adiacenkciej, więc w odpowiednim czasie zostaną podjęte 
decyzje. 
Radny Nawrocki poprosił komisję rewizyjną aby, jeśli to możliwe, ustaliła areał powierzchni nie 
objętej opłatą adiacencką. 
Przewodniczący Rady podziękował przewodniczącemu komisji za poświęcenie czasu na 
wyjaśnienie tej sprawy, a dalsze wnioski wyciągnie cała rada, bo sprawa jest poważna. Zgodził 
się z radnym, że odpowiedzialność ustawowo ponosi Wójt, nie można więc domagać się 
ukarania pracownika, bo to sprawa wewnętrzna urzędu, a rozliczają Wójta mieszkańcy podczas 
wyborów, a radni udzielając wójtowi absolutorium. Komisja będzie przygotowywała następny 
wniosek i jest do tego przygotowana. 
Radny Wojciech Wilkosz odpowiedział radnemu Nawrockiemu, że komisja nie jest uprawniona 
do obliczania ani areału, ani kwoty. Nie będą obliczać strat poniesionych przez Urząd. 
Radny Krysiak zapytał, czy Wójt już na następną sesję będzie w stanie powiedzieć, jaka suma 
była pominięta. 
    
Wójt – Aby wycenić szkodę trzeba by ponieść kolejne koszty, bo musi wycenić rzeczoznawca. 
Będzie trzeba zapłacić rzeczoznawcy 12-14 tys. zł. Jest przeciwny, aby powiększać szkodę 
wyrządzoną przez pracownika o te pieniądze zlecając rzeczoznawcy wyliczenie dokładnej kwoty 
tejże szkody. To i tak nic nie zmieni, bo tych pieniędzy się nie odzyska, nic to nie wniesie do 
sprawy. Decyzja należy do rady może to zlecić rzeczoznawcy ale uważa, że jest to pusta robota 
ponieważ nic to nie wniesie do tego, że odzyskamy więcej ,czy mniej z tej szkody. 
 
Radny Nawrocki powiedział, że nikt nie oczekuje od wójta, aby zlecił  operat szacunkowy 
rzeczoznawcy ale na podstawie operatu szacunkowego można szacunkowo który on miał w 
rękach kilkanaście razy  kwotę ustalić chciałby ją znać. Jest to informacja istotna ponieważ 
wpływy z opłaty adiacenckiej i innych są przewidziane w budżecie Gminy i skoro te pieniądze 
nie wpłyną, to jest to naruszenie budżetu Gminy, co jest bardzo ważną informacją. 
Wójt – następna sesja będzie w dniu 14 października i będzie sesją uroczystą w związku z tym 
nie chciał by aby było to omawiane właśnie na tej sesji. 
Przewodniczący apelował, żeby podejść do sprawy ze spokojem  bez emocji. Następna sesją 
będzie w dniu  
14 października i będzie uroczystą sesją. 
Radny Marian Kaźmierczak –  do kiedy wewnętrzna komisja w powyższej sprawie  ma 
sprawdzić  
Wójt – prace komisji są już zakończone. 
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Radny Nawrocki – rzeczony pracownik był niekompetentny przy wydawaniu decyzji o opłacie 
adiacenckiej  w Jankówku i Wełnicy zapytał, czy w związku z tym Wójt przyjrzy się 
wcześniejszym decyzjom przygotowywanym przez tego pracownika. 
Wójt odpowiedział, że tak. 
 
Ad. 10, 11 i 12 
Radny Kryściak – w ubiegłym roku było oddanie sygnalizacji świetlnej przy szkole z 
Szczytnikach Duchownych. Były sugestie , że parking jest zbyt blisko tych świateł . Wójt 
wówczas mówił, że nie ma problemu i można przesunąć ten parking dalej od świateł. W tej 
sprawie przez rok nic nie zrobiono. Następnie radny zapytał, co z budżetem na 2014 rok. Rada 
dowiaduje się jak już jest projekt i wniesienie jakichkolwiek poprawek jest niemożliwe tak jak w 
przypadku budowy Orlika.  Dalej radny Kryściak zauważył że w jednej że  szkół woźny 
wykonuje prace eklektyczne, natomiast w drugiej jest wzywany elektryk bo woźny nie ma 
uprawnień. Dlaczego w jednej szkole nakazuje się wykonywać takie prace  a drugiej szkole nie. 
Następnie Radny zapytał, kiedy będzie otwarcie będzie nowej siedziby Gminy, na co 
przewodniczący Rady Gminy odp. że 14 października na sesji o godz. 12:00. 
Wójt odpowiadając radnemu Krysiakowi w sprawie prac eklektycznych wykonywanych przez 
woźnych w szkołach powiedział, że on nikomu nie nakazał jest to sprawa  samego woźnego i 
dyrektora szkoły. 
Prace związane z większymi awariami nie powinien wykonywać człowiek nie posiadający do 
tego uprawnień. Wójt w sprawie budżetu na 2014 powiedział, że będzie ukierunkowany na 
gazyfikację Gminy. Jest podpisane porozumienie na 2 okręgi z gazownią na następujące wsie: 
Wola Skorzęcka , Wierzbiczany, Kalina, Lubochnia, w tym roku Jankowo Dolne , a w 
przyszłym roku resztę Lulkowa. Drugi okręg to Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, 
Krzyszczewo, Obórka i część Pyszczynka  
To są inwestycje na które nie wystarczy pieniędzy po rozmowach i podpisaniu porozumienia z 
Gazownią inwestycje mają kosztować 6 do 7 mln zł jest to wyliczone przez pracowników spółki 
gazowniczej, zwrotów z gazowni będzie 3mln 300tys zł. Ale najpierw gmina musi wszystko 
zapłacić a po odbiorze sieci przez gazownię te 3mln 300tys zostaną zwrócone gminie.  
Jaki będzie koszt całego zadania będzie dopiero wiadomo po przetargu na wykonawstwo, termin 
wykonania dokumentacji jest styczeń 2014, później będzie ogłoszony przetarg na wykonanie .  
Do budżetu trzeba wprowadzić kwotę około 6mln 600tys.W związku z tym nie należy za dużo 
myśleć o innych inwestycjach. Po wykonaniu  gazyfikacji w wymienionych wsiach pozostaną 
jeszcze wsie Strzyżewa  Smykowe, Strzyżewo Kościelne i Strzyżewo Paczkowe, Ganina i 
Dębówiec.  
Na te wsie jest również podpisane porozumienie ale na rok 2015 z tą uwagą że jest ono mniejsze 
ponieważ z uwagi na to jest więcej kilometrów a mało odbiorców i wówczas będzie można 
powiedzieć, że po roku 2015 będzie cała gmina zgazyfikowana temat gazyfikacji będzie już 
zamknięty. Dopiero wtedy będzie można myśleć o innych inwestycjach które będą poprawiały 
życie mieszkańcom.   
Jeśli chodzi o parking przy szkole w Szczytnikach Duchownych sprawa była dyskusyjna  a 
odległość od świateł nie przeszkadza, światła są na tyle widoczne, że parking nikomu nie 
przeszkadza. Utrudnienia były by dla samochodów ciężarowych gdyby tam parkowały.  
Rady Kryściak zauważył że właśnie tam zatrzymują się samochody ciężarowe i utrudniają 
widoczność. 
Wójt – sprawa nie została zlekceważona ani zaniechana , ale w związku z tym że jest potrzeba 
dla mieszkańców którzy przywożą dzieci do szkoły. Jeśli będą ograniczone miejsca dla rodziców 
przywożących tych dzieci do szkoły i dlatego  nie zmniejszamy tych miejsc Radny Kryściak  
sugerował . Następnie Radny Kryściak zapytał, czy przy tych światłach można zainstalować 
kamerę, ponieważ niektórzy kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle.  
Wójt – Jest to fotoradar .  
Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta, czy będzie jeszcze przetarg na oświetlenie . 
Wójt odpowiedział, że nie. 
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Radny Łukasz Ciesielski zapytał wójta na jakim etapie jest koncepcja budowy szkoły w 
Zdziechowie. 
Wójt – jeśli chodzi o koncepcje szkoły, to architekt ją opracowuje, przedstawił ostateczną wersję 
która ma być zatwierdzona przez dyrektorów szkół i przedszkola, jeśli ta wersja zostanie 
zaakceptowana to będzie to ostateczna i zostanie przedstawiona przez architekta.  
Na podstawie tego opracowania będzie ogłoszony przetarg . 
Pani Sekretarz powiedziała że, aby sołtysi którzy jeszcze nie ustalili terminu zebrań wiejskich w 
sprawie funduszu sołeckiego ustalili je do końca września te zebrania muszą się odbyć. 
Nie ma żadnych przeszkód, aby te zebrania odbyły się bez władz Urzędu.  
  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLV sesję Rady Gminy 
Gniezno. 
 
Sesja trwała od godziny 12:00 do 13:40 
 
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 
  


