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Projekt  
 

Protokół Nr XLIX/2013 
 z Sesji Rady Gminy Gniezno 

w dniu 18 grudnia 2013r. 
 

Rozpoczęcia obrad nastąpiło o godzinie 12.00. 
 
Ad. 1. 

Otwarcia obrad XLIX Sesji Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Słomczewski, który powitał zebranych radnych, sołtysów, dyrektorów szkół  i przedszkoli 
oraz wszystkich zebranych. W posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Gniezno 
Włodzimierz Leman, Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela Cempel, 
dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy szkół gminnych, kierownik GOPS Mariusz 
Jopa oraz radny Powiatu Gnieźnieńskiego Rafał Skweres. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 2. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
  
1. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wnioski radnych do porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z  XLVIII sesji  
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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/.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i        
    przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 
c/. likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie jako jednostki budżetowej 
d/.nadania Aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą”Gminna Biblioteka Publiczna  

w Zdziechowie „ i nadania jej statutu  
e/. nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne 
f/. nadania nazwy skwerowi we wsi Zdziechowa 
g/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid.13 oraz części działki 

o nr.ewid.14/2, obręb Braciszewo, gm.Gniezno 
h/.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 

Wełnica dla działek o nr 303/7,303/9 oraz części działek o nr 303/5 i 303/1 
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty z objazdu szkół i przedszkoli  
11.Informacja Dyrektora  ZEAS-u o przygotowaniu szkół do przyjęcia 6-latków 
12. Interpelacje i zapytania radnych.  
13. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Gminy.     
              
Ad.3  
Wniosków do przedstawionego porządku obrad nie było. 
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Ad. 4. 
 Nie zgłoszono wniosków do protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Gniezno wobec tego 
przewodniczący rady stwierdził, że protokół z XLVIII  sesji został przyjęty.  
  
Ad.5 
 Podano trzy kandydatury do komisji uchwał i wniosków: Lidię Pietrzak, Edytę 
Żuchowską i Piotr Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę i komisja została powołana 
jednogłośnie. 
 
 Ad.6. 
Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami. 
Wójt – sesje obecnie są często nowe inwestycje nie zostały rozpoczęte te które były zaplanowane 
są  na ukończeniu, dzisiaj będzie odbiór dachu w Jankowie Dolnym na domu komunalnym który 
wymagał remontu ponieważ groził zawaleniu jest tam remontowane mieszkanie ma zamieszkać 
rodzina.Wszystkie zamierzone inwestycje zostały zakończone. Został złożony wniosek przez  
projektanta na pozwolenie na budowę gazociągu w Jankowie Dolnym. 
Radny Mariusz Nawrocki – czytał w mediach lokalnych, że była rejestracja w sądzie 
rejestrowym  nowego Stowarzyszenia Trakt Piastów i wójt jest wiceprzewodniczącym chciałby 
wiedzieć coś więcej na ten temat. 
Wójt – była podjęta uchwała, nowa Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana i będzie 
pracowała tak jak przewiduje statut. 
Radny Marian Kaźmierczak – kiedy można spodziewać się ogłoszenia przetargu na gazyfikację 
Jankowa Dolnego. 
Wójt – jest złożony wniosek na pozwolenie na budowę ,które wydaje Starostwo Powiatowe przy 
gminnych drogach, a na przejście pod drogą krajową musi wydać wojewoda będą starania, aby 
jak najszybciej były wydane dwa pozwolenia. 
Dalej wójt powiedział, że odbył się przetarg na dokumentację szkoły w Zdziechowie który nie 
został jeszcze rozstrzygnięty ponieważ było około 50 ofert i  bardzo duża rozpiętość cenowa.  
 
Ad.7.   

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

 W dniu 16 grudnia odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej głównym tematem 

obrad było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Ustalono propozycje wysokości opłaty 

planistycznej dla dwóch uchwał o planach miejscowych. Uchwały uzasadniali pani sekretarz, pani 

skarbnik.Uwag do uchwał komisja nie miała i opiniowała wszystkie pozytywnie.  

Również  w dniu 16 grudnia br. odbyło się posiedzenie komisji oświaty na którym omówiono projekty 

uchwał które komisja opiniowała pozytywnie. Projekty uchwał omawiały sekretarz i skarbnik. 

Przewodniczący komisji Marian Kaźmierczak zapoznał komisję z protokołem z objazdu szkół gminnych 

i  przedszkoli, który będzie przedstawiony na dzisiejszej sesji.  

Ponadto  komisja ustaliła  plan pracy na 2014rok.  

W dniu 17 grudnia br.o godz.13.00  obradowała  komisja rewizyjna.   

Omówiono projekty uchwał na dzisiejszą  sesję  które  komisja  opiniowała  pozytywnie. Projekty 

uzasadniali: pani sekretarz i pani skarbnik. Ponadto opracowano plan pracy komisji na 2014rok.który 

będzie przyjęty uchwałą rady na następnej sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zostało wysłane zaproszenie dla sołtysów na sesję w 
dniu 30 grudnia br.,radni otrzymali dzisiaj zaproszenia wraz z projektami uchwał na sesję 
budżetową.  
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Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach sesji według listy obecności 
uczestniczy 15 radnych, – podjęte uchwały będą prawomocne.  
 
Ad.8 i ad.9 
 
- uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2013r. 
Pytań nie było, uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i  przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 
Pani Sekretarz uzasadniając uchwałę powiedziała, że pieniądze pochodzą ze sprzedaży alkoholi na terenie 
Gminy Gniezno - na rok 2014 jest do rozdysponowania 101.365 zł. 
Pieniądze z tych opłat mogą być wykorzystywane tylko na profilaktykę i walkę z alkoholizmem między 
innymi na badania lekarskie dla osób kierowanych na  leczenie,na szkolenia które muszą się odbywać raz 
w roku, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych które są przy szkołach, 50 tys.zł.przeznaczono na 
organizację półkolonii po 10 tys.w każdej szkole ale na posiedzeniach wszystkich komisji były wnioski 
aby nie organizować tych półkolonii we wszystkich szkołach w zamyśle było aby zrezygnować z wyjazdu  
letniego nad morze  który był co roku bo były głosy niezadowolenia. Jeśli rada zdecyduje inaczej 
wówczas nie będzie pieniędzy na dofinansowanie wycieczek z programem profilaktycznym. 
Przeznaczono również pieniądze na wynagrodzenie dla komisji alkoholowej, skład komisji zgodnie z 
ustawą wójt powołuje zarządzeniem. 
Przewodniczący Rady zapytał dyrektorów szkół, czy będą w stanie zorganizować półkolonie u siebie w 
szkołach, dyrektorzy odpowiedzieli, że tak. 
Radny Wojciech Wilkosz, aby organizować wycieczki nad morze lub w góry ponieważ te dzieci nigdy 
może nie wyjadą. 
Radny Henryk Kryściak –wnioskował aby organizować dla tych dzieci wyjazd nad morze lub w góry a 
nie półkolonie. 
Radna Edyta Żuchowska – jest za tym, aby tak jak było w ubiegłym roku 10 tys.zł.  półkolonie i 
wycieczki.  
Przewodniczący Rady – jeżeli dyrektorzy zorganizują półkolonie za 50 tys.zł. to nie zachwieje budżetem i 
na pewno wójt znajdzie te środki przychyla się do wniosku radnych aby organizować wyjazd letni i na 
wycieczki. 
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnych Kryściaka i Wilkosza aby 50 tys.zł.przeznaczyć na 
wyjazdy dzieci tak jak w poprzednich latach:  
za było 13 głosów, przeciw 1, wstrzymujący 1 – wniosek przeszedł. 
Głosowanie poprawionej całej uchwały za 13,wstrzymujące 2.  
- uchwała w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie jako jednostki budżetowej 
Gmina wg.ustawy likwiduje bibliotekę jako jednostkę budżetową a powołuje jednostkę kultury. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie nadania Aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą”Gminna 
Biblioteka Publiczna  w Zdziechowie „ i nadania jej statutu 
Radny Mariusz Nawrocki zapytał wójta kto zajmie się sprawą księgowości? 
Skarbnik – będzie zatrudniony księgowy na umowę zlecenie. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała w sprawie  nadania nazwy skwerowi we wsi Zdziechowa 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwy z uwagi na brak załączników w uchwale. 
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Ad.10 
Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak przedstawił  protokół z objazdu szkół i 
przedszkoli na terenie Gminy Gniezno. 
Ad.11 
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – szkoły nie są przygotowane na przyjęcie 6-latków tylko i 
wyłącznie w aspekcie norm powierzchniowych. Wg norm klasy powinny mieć  około 50m2. Dla przykładu 
klasy w szkole w Goślinowie w nowej części mają powierzchnię 36 m2, ale to nie znaczy że szkoły nie 
przyjmą 6- latków. W każdej szkole funkcjonują oddziały zerowe, w których uczą się dzieci 6 letnie i w 
przyszłym roku w tej sprawie nic się nie zmienia. „Zerówki” funkcjonują zgodnie z przepisami, 
dopuszczeniami i bez uwag ze strony Sanepidu i nadzoru pedagogicznego. Te zerówki  w związku ze zmianą 
przepisów od 1 września będą pierwszą klasą szkoły podstawowej, a „zerówki” przejdą do przedszkola. 
Szkoły posiadają izby lekcyjne w których prawidłowo wypełniane są obowiązki oświatowe nałożone na 
gminę. Żadne dziecko które przyjdzie do szkoły 1 września nie zostanie odesłane. Nie ma takiej możliwości. 
Wracając do norm stwierdzić należy, że nie ma ministerialnych norm określających standard izb lekcyjnych 
dla sześciolatków. Jedyne normy jakie pojawiają się w związku z tą tematyką określone są w Programie 
Radosna Szkoła. Czy gmina spełnia w pełni te normy – należy stwierdzić że nie do końca. Według tego 
programu każda szkoła na terenie gminy powinna posiadać świetlicę i organizować opiekę dla uczniów 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym programie. Świetlice funkcjonują i spełniają nałożone na nie 
zadania we wszystkich naszych szkołach.  Każda szkoła powinna posiadać plac zabaw dla uczniów i w 
przypadku szkół gminnych tak jest - każda szkoła w gminie plac zabaw posiada. Każde pomieszczenie gdzie 
są dzieci 6 letnie powinno mieć odpowiednią powierzchnię i wyznaczoną część do zabawy. Pomieszczenia 
przeznaczone dla sześciolatków w naszych szkołach na pewno nie mają zalecanej powierzchni, ale w każdym 
jest wyznaczone miejsce do zabawy. Kadra pedagogiczna jest właściwie przygotowana i posiada odpowiedni 
poziom wykształcenia. W kwestii przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków sytuacja Gminy Gniezno 
w niczym nie odbiega od średniej krajowej. Następnie dyrektor Wietrzyński zilustrował swoje wystąpienie 
prezentacją izb szkolnych, w których  w dniu dzisiejszym dzieci 6 letnie spędzają czas w szkole.  
Gmina Gniezno wykorzystuje maksymalnie te warunki które posiada. Dzieci 6 letnie od przyszłego roku 
będą miały w szkołach gminy najlepszą możliwą opiekę, niczym nie różniącą się od tej która jest świadczona 
do tej pory 6-latkom uczęszczającym do szkoły do klasy zerowej. 
Dyrektor szkoły w Jankowie Dolnym Piotr Maciejewski – idzie wyż demograficzny i będzie musiała być 
wprowadzona  częściowa zmianowość z uwagi na niewystarczającą ilość sal lekcyjnych. Skończy się dojazd 
gimnazjalistów do Szczytnik Duchownych i autobus będzie do dyspozycji w Jankowie Dolnym zmianowość 
będzie polegała na tym, że dzieci będą przyjeżdżały na godzinę 11.00 a kończyły zajęcia o godz.14.00 
.Następnie dyrektor Maciejewski poinformował, że dzięki wsparciu wójta złożył wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego na Program Radosna Szkoła i prawdopodobnie będzie przyznane na 99% kwota 75 tys.zł. 
na plac zabaw który będzie kosztował łącznie ok.130 tys.zł. W roku 2017 będzie wprowadzony obowiązek  
przedszkolny dla dzieci 3-letnich więc gmina będzie musiała zapewnić im miejsca w przedszkolach.  
Dyrektor Szkoły w Szczytnikach Duchownych Jarosław Kusz – w największej klasie która posiada 54m2  
będą uczyły się dwie pierwsze klasy.   
 
Dyrektor Szkoły w Goślinowie Mirosława Krzemińska-Danieluk – zapytała, czy jest możliwość zmiany 
obwodów szkolnych ponieważ w jej szkole są dzieci ze Strzyżewa Kościelnego, Dębówca i Ganiny 
Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie Tomasz Kropidłowski powiedział,że 
najprawdopodobniej będą dwie pierwsze klasy  od września jest zapewniona sala dla tych dzieci będzie 
dwuzmianowość. Jeśli była by rozpoczęta budowa nowej szkoły etapowo i przedszkole by powstało dość 
szybko rozwiązał by się problem   były by dodatkowe izby lekcyjne. 
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Dyrektor Szkoły w Modliszewku – będzie jedna klasa 22 uczniów  martwi ją łączenie klasy 2 i 3 przy 15 
uczniach jest bardzo mała sala. Ponadto uczniowie chodzą na lekcje wychowania fizycznego ok.300-400m 
do świetlicy wiejskiej może w planach była by budowa sali gimnastycznej. 
Przewodniczący Komisji Oświaty  Marian Kaźmierczak – jest bardzo zdziwiony tym, że dyrektorzy 
wprowadzili komisję w błąd, komisja wyraźnie napisała  w swoim protokole „w oparciu o oświadczenia 
dyrektorów” komisja niczego nie wymyśliła, stwierdziła stan faktyczny. 
Radny Henryk Kryściak – problem będzie coraz większy ponieważ dużo ludzi zamieszkuje na terenie Gminy 
Gniezno w budżecie na 2014r.jest kilka pozycji które mogą poczekać a dobro dzieci jest najważniejsze. 
Może nie przyjmować dzieci z miasta. Radny uważa, że najlepiej są przygotowani nauczyciele natomiast 
pozostałe sprawy nie. 
Przewodniczący Rady – w budżecie przygotowanym na rok 2014 nie ma śladu o trudnościach o których  
mówił dyrektor i komisja oświaty. Może niektóre rzeczy trzeba przemyśleć, za system oświaty odpowiada 
Wójt. 
Wójt – o problemach  oświaty wszyscy wiedzą  jest to problem całego kraju ale bez rozwiązań systemowych 
w sejmie pewnych rzeczy się nie rozwiąże. Gmina Gniezno jest szczególną gminą z racji napływu 
mieszkańców uczniów jest co roku więcej ale przy dobrej woli dyrekcji, zaangażowaniu nauczycieli i 
wszystkich ludzi pracujących w oświacie  na pewno problem zostanie rozwiązany. Jeśli uda się zbudować 
szkołę w Zdziechowie to rozwiąże się problem ponieważ można zorganizować system dowozu uczniów.  
Jeśli chodzi o to aby nie przyjmować dzieci z miasta to jest tak,że więcej dzieci z Gminy chodzi do szkół w 
mieście niż dzieci z miasta do szkół gminnych ponieważ dzieci z wszystkich wsi bezpośrednio graniczących 
z miastem chodzą do szkół w mieście tj.Skiereszewo, Piekary, Braciszewo, Dalki, Wełnica. Niektórzy 
rodzice uważają, że szkoły gminne są lepiej wyposażone i przygotowane dlatego posyłają dzieci do naszych 
szkół. 
Radny Marian Kaźmierczak – jeśli dzieci z miasta chodzą do szkół gminnych to dlatego, że nasze szkoły są 
lepiej przygotowane i jest lepszy poziom. 
             
Rada podejmowała pozostałe dwie uchwały: 
 - uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid.13 
oraz części działki o nr.ewid.14/2, obręb Braciszewo, gm.Gniezno 
Radny Henryk Kryściak zauważył, aby projekty uchwał były przekazywane w terminie zgodnie ze 

statutem. 
Przewodniczący rady – zgodnie z ustawą wójt ma prawo przedłożyć projekt uchwały na 5 min. przed 

rozpoczęciem sesji nie wolno już w trakcie sesji. 
Głosowanie uchwały: 13 za, 2 wstrzymujące. 
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej we wsi Wełnica dla działek o nr 303/7,303/9 oraz części działek o nr 303/5 i 303/1 
Pytań brak. 
Głosowanie uchwały: za 12, wstrzymujące 3. 
Ad. 12 i ad.13  
Nie było interpelacji radnych  i odpowiedzi. 
 
Ad.14 
 
Sołtys Strzyżewa Kościelnego Jacek Lewicki zwracając się do wójta powiedział, że od 2 miesięcy jest 
obiecany gruz i kamień na drogi gruntowe. Ponadto droga przy nowym osiedlu  jest rozjechana. Przy 
rowie przy drodze Struga Dębowiecka osunęła się bariera, ponadto od kilku lat jest dokumentacja na 
budowę tej drogi.  
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Ad. 15 
  

W związku w wyczerpaniem  porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Gniezno 
Przewodniczący Rady zamknął sesję o godzinie13.50  

 
Protokolant        Przewodniczący Rady 
Mirosława Szyda        /-/ Marek Słomczewski 
 
  


