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projekt 

           Protokół Nr XLVII / 13 
                           z Sesji  Rady Gminy Gniezno 
                                                           w dniu  8 listopada 2013r. 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  14.00 

 
               Otwarcia XLVII 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, dyrektor 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 nieobecni  radni Lidia Pietrzak i Bolesław 
Dziel. 
  
Ad. 2 
                 Porządek obrad:  
 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wnioski radnych do porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Gminy Gniezno. 
6. Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 
8. Dyskusja.    
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, 
b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 
c/. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, 
d/. ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji                        

i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, 
e/. obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obniżenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Gniezno na 2014 rok,  
f/. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,  
g/. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gniezno, 
h/. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których 

zarządcą jest Gmina Gniezno, 
i/. zwolnienia dla Wójta Gminy Gniezno z obowiązku zbycia w drodze przetargu      
    nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno, 
Przewodniczący Rady poprosił, aby radni wykreślili powyższą uchwałę ponieważ Wójt musi jeszcze 
przeprowadzić pewne procedury.  
j/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego      
     terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, działki nr 138/3,149/1,129/1 
10. Stanowisko Rady w sprawie przeprowadzonej kontroli opłaty adiacenckiej. 
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno w roku szkolnym 2012/2013. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.  
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13. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
14. Wolne wnioski i informacje. 
15.  Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy.     
                     

Radni nie mieli wniosków do porządku obrad  
  
Ad.3- Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Radni podali następujących kandydatów: radnych: Pawła Jesiołowskiego, Mariana Kaźmierczaka i 
Piotra Sobańskiego. 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Głosowanie : 12 za, 1 wstrzymujący. 
Przewodniczący rady stwierdził, że wg.listy obecności jest 13 radnych obecnych uchwały podjęte będą 
prawomocne.   
 
Ad. 4   
Protokół z XLIV sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag.  
Protokół z XLV sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 
Wójt – Większość prac zaplanowanych na rok 2013 jest zakończona lub jest na ukończeniu. 
Zakończono budowę wodociągu na Dalkach, w Modliszewku, na Winiarach , zakończone są pokrycia 
dachów zaplanowane na ten rok. Jeszcze w tym roku potrzeba wykonać remont dachu na domu 
komunalnym w Jankowie Dolnym jest konieczność natychmiastowej reakcji i będzie można tam 
przygotować mieszkanie ponieważ są nakazy sądowe i komornicze mieszkańcy przychodzą, aby gmina 
im zaoferowała jakieś mieszkanie, a gmina ich nie posiada. Jest taka trudna sytuacja na terenie wsi 
Modliszewko  gdzie komornik sprzedał mieszkanie i rodzina tam mieszkająca nie ma gdzie mieszkać. 
W związku z tym trzeba przygotować mieszkanie w Jankowie Dolnym, ale aby tam mogła zamieszkać 
jakaś rodzina jest potrzebny remont całego dachu i mieszkania.    
Radny Henryk Kryściak  powiedział, że do wójta wpłynęły dwa pisma od Pana Leszka Domagalskiego z  
dnia 6 i 10 października 2013r.nie udzielono odpowiedzi natomiast pierwsze pismo wpłynęło  
1 kwietnia 2004r  Jest to sprawa zaorania drogi przez rolników we wsi Wierzbiczany i właściciel drogi 
nie może dojechać do swojej działki. Radny uważa, że gmina ma umocowania prawne i administracyjne 
że powinna tą sprawę rozwiązać. 
Wójt – odpowiedź była udzielona na bieżące pisma odpowiedź będzie udzielona, odpowiedzialne za tą 
drogę jest Starostwo ponieważ właścicielem jest Skarb Państwa gmina zleciła już raz wykonanie 
pomiarów przez geodetę nabito kołki, a rolnik to zniszczył aby zadość uczynić sprawie trzeba sprawę 
oddać do sądu. 
Radny Henryk Kryściak – jaki jest termin przybliżony zakończenia sprawy. 
Wójt – jeśli sprawa trafi do sądu wówczas nie można określić terminu. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady – w okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady  na 
których omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
Następnie Przewodniczący Rady przeczytał pismo skierowane do radcy prawnego urzędu w sprawie 
kontroli komisji rewizyjnej o opłacie adiacenckiej.Opinia została napisana przez mecenasa radni ją 
otrzymali będzie dyskusja  w dalszych obradach sesji. Pytań brak. 
             
Ad.7 
Podjęcie uchwał 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2013rok. 
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek : w związku z dalszymi środkami na świetlicę na Piekarach  
dopóki Wójt nie przedstawi regulaminu użytkowania świetlicy i od kiedy zostanie udostępniona 
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mieszkańcom Gminy. Świetlica kosztowała dużo pieniędzy a nie jest wykorzystywana. Jest pismo ze  
Zdziechowy o środki w wysokości 100 tys.zł. na boisko. Można przeznaczyć na ten cel te pieniądze. Jest 
też problem z naprawami przystanków np.w Szczytnikach Duchownych przy szkole   dzieci przebiegają 
na drugą stronę jezdni a tam nie ma przystanku. 
 
Skarbnik – rów przy świetlicy w Piekarach był od początku w budżecie Gminy kwota 139.tyz.zł.obecnie 
jest dołożone do zaokrąglenia do 140 tys.zł.ogrodzenie  również jest w budżecie od początku radni mają 
budżet i nie jest podniesiona kwota o 140 tys.zł. ponieważ tak wynika z rachunków , za rów jest już 
zapłacone. 
Radny Henryk Kryściak – pisze, że zadania przeniesiono czyli te pieniądze były gdzie indziej a teraz 
dodano jeszcze 100 tys.zł. Brak jest 15 tys,.zł.na dowożenie autobusem dzieci Szczytniki Duchowne - 
Osiniec strona południowa, brak środków na oświetlenie, prosił p.skarbnik, aby do uchwały budżetowej 
napisała ile na poszczególne wnioski wydała gmina  pieniędzy oprócz funduszu sołeckiego, ta świetlica 
kosztowała już ponad 3 mln.zł razem z 500 tys.które otrzymała gmina z funduszy europejskich. Dalej 
radny zaproponował, aby pojechać do Mijanowa i zobaczyć świetlicę za 300 tys.zł, która spełnia swoje 
zadania. Gmina wciąż dokłada do tej świetlicy to są pieniądze wyrzucone błoto, brakuje oświetlenia w 
innych wsiach a bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Jest przeciwny tym 100 tys.zł. 
Jest to świetlica wiejska, ale nie ma tam gier dla dzieci, brak sali telewizyjnej utrzymanie kosztuje  
trzeba zadbać, aby tam było życie i powinna być wykorzystana. 
Wójt – ta świetlica nie służy tylko weselom koszty utrzymania są zerowe ponieważ pieniądze które 
wpływają za wynajem pokrywają wydatki na oświetlenie,ogrzewanie itd. Słupy oświetleniowe nie 
świecą się codziennie tylko jak odbywają się zebrania mieszkańców spoza terenu wsi Piekary ponadto w 
tej świetlicy odbywa się coroczne spotkanie nauczycieli z całej gminy, jest wynajmowana różnym 
organizacjom społecznym i politycznym świetlica ta służy nie tylko mieszkańcom wsi Piekary, ale także 
mieszkańcom całej Gminy i powiatu. Uwagi radnego są całkowicie chybione ,w przyszłym roku planuje 
się uruchomienie tam przedszkola, ale wcześniej budynek musi być zabezpieczony musi być ogrodzony 
ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo. 
Nie ma sytuacji  aby gmina ograniczała pieniądze na wiaty przystankowe i dowozy dzieci to jest 
nieprawda,bo tam gdzie autobus może to jeździ. Jako wójt zabiega o to, aby potrzeby mieszkańców były 
zabezpieczone , lampy tam gdzie są wykonane dokumentacje były w tym roku wykonane, w ciągu roku 
jest zakładane kilkadziesiąt nowych lamp. Na ukończeniu jest dokumentacja i w przyszłym roku  na 
wiosnę  na terenach nowych osiedli będą wykonane lampy. W każdym roku powstają nowe osiedla 
dopiero jak są zasiedlane nowe domy to gmina stara się sprostać potrzebom mieszkańców m.in.utwardza 
drogi jeśli starcza pieniędzy to buduje się nowe drogi. 
Dalej wójt powiedział, że te pieniądze na świetlicę są przeznaczone na dokończenie ogrodzenia, aby 
stworzyć dzieciom w przedszkolu odpowiednie  bezpieczne warunki. 
 
Przewodniczący rady – sprawa dowożenia dzieci  z Kujawek 
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – natychmiast po zgłoszeniu sprawy był kontakt z dyrektorem 
szkoły w Szczytnikach Duchownych i trwają uzgodnienia techniczne nie da się tego załatwić w dwie 
minuty zaangażowane są różne instytucje i wszyscy wykonują prawidłowo swoje czynności.  
. Zgłaszającym problem rodzicom nic złego się nie dzieje ponieważ mają refundowane bilety i mogą 
korzystać z komunikacji publicznej ale twierdzą, że wolą dowozić osobiście dzieci do szkoły. 
Sprawa będzie załatwiona pozytywnie dla tych mieszkańców. 
Następnie dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński powiedział w sprawie świetlicy na Piekarach,że w 
roku 2017 gmina zgodnie z ustawą będzie musiała zapewnić miejsca w przedszkolach dla wszystkich 
dzieci  w wieku 3-5 lat. Z terenu Gminy Gniezno będzie około 500 dzieci w rocznikach. Obecnie jest 
około 350 miejsc  potrzeba 150 miejsc. Jeżeli wójt nie zapewni tych miejsc będzie musiał imiennie 
rozliczyć się z wojewodą i ministrem za niewykonanie zapisów ustawy. 
Trwają rozmowy od roku w sprawie uruchomienia przedszkola w Piekarach i w Pyszczynie które 
powinno być przebudowane i w całości przeznaczone na przedszkole, które będzie największym 
posiadającym wystarczającą ilość miejsc dla wszystkich potrzebujących dzieci. 
Przewodniczący Rady – dyrektor Wietrzyński nie wspomniał o potrzebie budowy nowego przedszkola 
w Szczytnikach Duchownych ponieważ budynek nie nadaje się do remontu jest ekspertyza w tej 
sprawie,dyrektor placówki złożył oficjalne pismo w tej sprawie. 
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Dalej Przewodniczący Rady powiedział, że w najbliższym czasie będzie zorganizowana sesja Rady 
będzie rozpatrywana m.in.sprawa informacji jak gmina Gniezno jest przygotowana do przyjęcia  
6-latków w szkołach. 
 
Radny Hanek Kryściak – dostosowanie świetlicy na Piekarach do przedszkola będzie kosztowało około 
0,5 mln.zł , jak będzie przedszkole to już nie będzie  można zorganizować tam wesel.Trzeba było 
budować przedszkole a nie świetlicę bo było wiadomo,ze wszystkim dzieciom będzie trzeba zapewnić 
miejsce w przedszkolach. Może rada by coś doradziła ponieważ rada jest też odpowiedzialna za kierunki 
rozwoju więcej zaufania do rady bo rada chce,aby było lepiej. 
Przewodniczący rady –  trzeba radnym i mieszkańcom powiedzieć co gmina chce zrobić w świetlicy w 
Piekarach i jak to będzie funkcjonować. Ponadto od nowego roku trzeba powołać Instytucję Kultury, 
dyrektora, aby znalazł sposób na wykorzystanie obiektu ,aby służył mieszkańcom.  
 
Radny Mariusz Nawrocki – zwracając się do wójta powiedział, że jako radny tej gminy chciałby 
wiedzieć o planach, obecna rada przejęła sprawę budowy świetlicy w Piekarach z dobrodziejstwem 
inwentarza z wiarą, że szybko zakończy się inwestowanie ale końca nie widać. Ubolewa nad tym,aby w 
nowym rozdaniu środków  unijnych świetlice wiejskie nie zdominowały budżetu Gminy ponieważ nie w 
każdej wsi musi powstać świetlica może najpierw zbadać, czy ludzie chcą się spotykać a dopiero potem 
budować budynek, a nie odwrotnie.        
 
 Głosowanie uchwały: za 5 głosów, przeciw 6,wstrzymujące 2.  
Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała została odrzucona i pani skarbnik będzie musiała 
poprawić będzie debata na innej sesji. 
- uchwała w sprawie WPF 
Pani Sekretarz poprosiła o przerwę w obradach doszło do nieporozumienia ponieważ rada nie 
przegłosowała poprzedniej uchwały  bo dyskutowano nad inną sprawą której nie ma w tej uchwale,gdzie 
nie ma 100 tys.zł. nie można głosować uchwały o WPF jeśli nie została podjęta uchwała o zmianach w 
budżecie po to była sesja zwołana,że pani skarbnik musiała mieć pieniądze w odpowiednich  
paragrafach.  
Przewodniczący rady – pani skarbnik szczegółowo mówiła o uchwale zmiany w budżecie i rada 
wiedziała co robi, nic się nie stało można zrobić przerwę w obradach i dokończyć ją po świętach    
Radca prawny urzędu Henryk Klich powiedział, że dwa razy  na sesji nie można głosować tej samej 
uchwały. 
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny, aby zrobić przerwę w obradach i wznowić obrady w 
dniu 12 listopada br. o godz.13.00 i do tej godziny odbędzie się wspólne posiedzenie komisji  
Pani Sekretarz – skoro ta sama sesja to nie może być ta sama uchwała. 
Przewodniczący Rady – wycofuje uchwałę o WPF. 
 
Podejmowano następne uchwały 
- o podatku od nieruchomości na 2014r. 
Przewodniczący Rady – wójt na posiedzeniach komisji zaproponował uchwały, które nie wnoszą  
żadnych podwyżek we wszystkich podatkach radni poparli, pytań nie było. 
Głosowanie uchwały: uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy 
deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 
leśnego, 

Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie 
- uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obniżenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2014 rok,  
Radny Mariusz Nawrocki zapytał po raz trzeci o to samo radcę prawnego o wytłumaczenie 

następującego zdania: powyższe jest konsekwencją z jednej strony potrzeb urzędu Gminy czyli 
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potrzebą urzędu jest obniżenie podatku czy jest to logiczne a z drugiej uwzględnienia złej 
sytuacji. 

Radca prawny Henryk Klich – maksymalną stawkę ustala Prezes GUS zawsze przy podejmowaniu 
uchwał i wydawaniu decyzji administracyjnych w ślad za art.67 Ordynacji podatkowej musi być 
cel obywateli i cel społeczny. Potrzeba budżetu jest taka, aby było minimum 40 zł. Ta stawka jest 
dla rolników do udźwignięcia mimo,że rolnictwo nie jest w najlepszej kondycji. Nie można 
ustalić stawki podatku zerowej musi być obojętnie  jaka kwota.      

Radny Marian Kaźmierczak – podziękował panu radcy prawnemu za wyjaśnienie ale nic by się nie 
stało jakby tego zdania w uchwale nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  
 
- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,  
Pytań brak, uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gniezno. 
Pytań brak, uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 

dla których zarządcą jest Gmina Gniezno. 
Pytań brak, uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni, działki nr 138/3,149/1,129/1 
Pytań brak, uchwała podjęta jednogłośnie. 

  
Ad.10 
 
Radni są zorientowani w sprawie przeprowadzonej kontroli opłaty adiacenckiej wszyscy otrzymali 
opinię przygotowaną przez radcę prawnego można spytać jeszcze radcę obecnego na sesji. 
Nikt z radnych nie miał pytań do mecenasa w tej sprawie. 
Przewodniczący Rady zapytał radę czy zajmie stanowisko w sprawie. 
Radny Kryściak – z opinii radcy wynika że głównym winowajcom jest pracownik urzędu, uważa, że to 
jest zły adresat w gminie za organizację pracy, kontrolę odpowiada sekretarz gminy.W Szczytnikach 
Duchownych na os.Królewskim mieszkańcy sami zapłacili za gruz i szlakę, wodę im również chciano 
naliczyć opłatę adiacencką. Dalej powiedział, że pani Jankowska Irena mieszkanka Szczytnik 
Duchownych  otrzymała pismo do zapłaty opłaty adiacenckiej za kanalizację. Wzywa się do urzędu ojca 
mieszkańca, aby syn uregulował sprawy wojskowe, a syn nie żyje od 20 lat Uważa, że odpowiedzialnym 
w urzędzie za pracę i  kontrolę jest Pani Sekretarz. Ale zajmuje się nie tymi sprawami, którymi powinna 
się zająć np.pisze projekty unijne, jest przewodniczącą Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Wójt miał przedstawić do obecnej sesji , czy w innych wioskach też sytuacja odnośnie opłaty 
adiacenckiej miała miejsc. Ktoś musi ponieść konsekwencje tak być nie może. 
Wójt  zwrócił uwagę radnemu Kryściakowi gmina ma 11 tysięcy mieszkańców to są incydentalne 
przypadki jeśli chodzi o Szczytniki Duchowne to przypomniał, że do dwóch osób zostały wysłane 
pomyłkowo pisma o opłacie adiacenckiej i sprawa została zaraz wyjaśniona. Natomiast Pani Sekretarz 
wywiązuje się bardzo dobrze ze swoich obowiązków nie było nigdy żadnych uwag ze strony 
mieszkańców i pracowników co do jej pracy i uwagi radnego Kryściaka są złośliwe. Jeśli chodzi o 
przygotowanie wykazu, czy wszystkie działki są  obciążone opłatami adiacenckimi i skontrolowane tego 
jeszcze trwa ponieważ są to tysiące działek dzisiaj nie może przedstawić. 
 



 6 

Przewodniczący Rady zapytał kto jest za tym, aby rada zajęła stanowisko w tej sprawie. Radny 
Wojciech Wilkosz powiedział, że rada to stanowisko już zajęła ponieważ zleciła komisji rewizyjnej 
skontrolować jest protokół wójt wykonuje dalsze czynności w tej sprawie i przekazał sprawę do 
rzecznika RIO  rada swoją robotę zrobiła. 
 Przewodniczący Rady – rada zleciła  kontrolę która wykazała nieprawidłowości komisja rewizyjna 
przedstawiła to radzie która musi się do tego ustosunkować to co robi wójt w stosunku do swoich 
urzędników jest poza radą. 
Radny Mariusz Nawrocki –ma pewną niejasność ponieważ rada już zajęła stanowisko i pytanie powinno 
być inaczej sformułowane. 
Przewodniczący Rady –,  czy rada w związku z wynikami kontroli będzie reagowała  poprosił o 
przegłosowanie kto jest za tym czy rada zajmie stanowisko : za 5, przeciw 8. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że rada skończyła dyskusję na ten temat. 
 
Wójt – w nawiązaniu do wypowiedzi  radnego Kryściaka to co należało do urzędu  i Pani Sekretarz  
zostało zrobione sprawa pracownika została skierowana do rzecznika dyscypliny finansowej i to on 
podejmie odpowiednie kroki. 
 
Przewodniczący Rady – musi opuścić salę poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się w dniu  
30 grudnia br. o godz.10.00  
W sprawie uchwał : zmiany w budżecie i WPF jeśli urząd podchodził do wydawania pieniędzy zgodnie 
z prawem to nic się nie stało zostaną podjęte za kilka dni, natomiast jeśli władza wykonawcza wydawała 
pieniądze i teraz chce je zalegalizować to może mieć problem. Zwołał posiedzenie wszystkich komisji 
na dzień 12 listopada godz. 13.00  i skarbnik omówi raz jeszcze te uchwały i wtedy zostanie ustalona 
data następnej sesji. 
  
 Skarbnik – wyszło tak, że gmina wydaje pieniądze nie mając ich w budżecie w uchwale o zmianach 
w budżecie której rada nie przegłosowała nie ma mowy w uzasadnieniu o pieniądzach na świetlicę w 
Piekarach. 
Przewodniczący Rady –nic się nie dzieje może było za mało dyskusji na posiedzeniach komisji. 
 
Przerwa 10 min.w obradach. 
 
Po przerwie obrady prowadził wiceprzewodniczący Rady Piotr Sobański. 
 
Ad. 11 
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych Gminy 
Gniezno w roku szkolnym 2012/2013. 
Następnie na ekranie  telewizora przedstawił szczegółową  wizualizację przyszłej Szkoły w 
Zdziechowie. Będzie to zabudowa pawilonowa, każdy element będzie dostawiany. 
Dodał,że było wiele spotkań projektanta z wójtem, panią sekretarz, dyrektorem szkoły i przedszkola w 
Zdziechowie, radnym  i sołtysem ze Zdziechowy  w sprawie budowy nowej szkoły w Zdziechowie. 
Radny Szymański zapytał jaki będzie koszt tego obiektu? 
Wójt – jak będzie dokumentacja wykonana będzie coś wiadomo.  
 
Ad.12 i 13 
 
Radny Henryk Kryściak – złożył interpelację w sprawie uchwały Rady Gminy z dnia 20.09.2013r. o 
drodze w Szczytnikach Duchownych  prosi o opinię prawną. 
Radny Łukasz Ciesielski podziękował za prezentację szkoły w Zdziechowie. 
Następnie  poinformował, że UKS w Zdziechowie prosi o remont boiska jest złożone pismo w tej 
sprawie. 
Wójt – musi być uchwała o powołaniu klubu, aby można było wydać pieniądze musi być odpowiednia 
procedura. 
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Radny Ciesielski – klub jest oficjalnie  zgłoszony ma nadany NIP i Regon, prowadzi własną  księgowość 
poprosił wójta o przygotowanie odpowiedniej uchwały zezwalającej na przekazanie środków na 
działalność klubu. 
 
Ad.14 
Dyrektor Szkoły w Szczytnikach Duchownych Jarosław Kusz poinformował, że w dniu 7 grudnia br. 
jest organizowany turniej tenisa stołowego. 
Następnie zaprosił obecnych na wieczór pieśni patriotycznych w dniu 10.11.2013.godz.15.00 
Radny Łukasz Ciesielski zaprosił obecnych na uroczystość Klubu Sportowego w Zdziechowie w dniu 
9.11.2013r.   
Sołtys z Pyszczyna Stanisław Mężyński wnioskował o zrobienie parkingu przy przedszkoluw 
Pyszczynie. 
 
Ad.15   

 
Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady zamknął XLVII sesję Rady Gminy Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny 12.30 do  14.50   
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 


