
Protokół Nr XXXIX/2013 
 z Sesji Rady Gminy Gniezno 

w dniu 22 maja 2013r. 
 

Rozpoczęcia obrad nastąpiło o godzinie 12.00. 
 
Ad. 1. 

Otwarcia obrad XXXIX 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, Zastępca Skarbnika 
Gminy Barbara Kanoniczak, Dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński, Kierownik GOPS 
Mariusz Jopa oraz Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Rafał Skweres. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w obradach sesji według listy 
obecności uczestniczy 14 radnych, nieobecny radny Marian Kaźmierczak – podjęte uchwały 
będą prawomocne.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 2. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
1.Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy. 
2.Przedstawienie porządku obrad. 
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji rady.  
5.Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 
7.Dyskusja.   
8.Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi    
   Jankowo Dolne dz. nr 6/1 
b/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi  
   Jankowo Dolne dz. nr 25 
c/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej i  
   we wsi Goślinowo dz. nr 138/4 
d/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Lulkowo dz. nr 87 
e/. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod   
   tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1–205/5 oraz 
Kalina  – dz. nr 12/3 i dz. nr 12/4    
f/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Piekary –część działki nr 140/10 
g/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Wełnica –działka nr 295 
h/. zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjnego  
i/. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku  
  jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego 
j/. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo–Handlowego  
  „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako przedsiębiorstwa wodociągowo–  
  Kanalizacyjnego. 
9. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej  
10. Interpelacje i zapytania radnych.  
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.          
 



Radny Mariusz Nawrocki – Zaproponował zdjąć punkt 4 porządku obrad dotyczący 
przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, gdyż nie został opublikowany w internecie i Rada nie 
miała możliwości zapoznać się z jego treścią. 

Przewodniczący Rady – brak zamieszczenia w internecie nie jest wystarczającym 
powodem, gdyż był on dostępny w formie papierowej w biurze rady i zamieszczenie w 
porządku obrad tego punktu oznacza , że faktycznie taki protokół był już dostępny. 

Radny Mariusz Nawrocki – domagał się wyrzucenia punktu 4 i poprosił o poddanie 
tego wniosku pod głosowanie Rady. 
W głosowaniu wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 został odrzucony stosunkiem 
głosów przeciw 11, za 3. 
 

Również Radny Henryk Kryściak – Zaproponował zdjęcie z porządku obrad punkt 8c, 
gdyż Pan Gozdecki złożył do Rady Powiatowej Izby Rolniczej pismo, które zostanie 
rozstrzygnięte 27 maja 2013r. Jego zdaniem Rada Gminy w tak spornej sprawie powinna 
zapoznać się ze wszystkimi aspektami oraz opiniami innych instytucji tj. Izba Rolnicza, czy 
też Rada Sołecka. Zaproponował, aby postąpić podobnie jak w przypadku Pana Nowaka i 
planu we wsi Dębówiec, gdzie członkowie Rady pojechali osobiście w teren, gdyż znają tę 
sprawę tylko z pism i dokumentów. 

Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu wczorajszym tj. 21 maja 2013r. 
Państwo Kamińscy złożyli pismo, w którym kwestionują propozycję kompromisowego planu, 
którą przygotowali urbaniści. W związku z tym pismem Przewodniczący podjął decyzję o 
zdjęciu tego punkt z obrad XXXIX sesji. Jego zdaniem wynika z tego, że obie strony nie 
godzą się na tę wersję planu, więc Pan Wójt będzie musiał znaleźć jakiś inny sposób 
rozwiązania tego problemu i dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, to ta uchwała nie 
trafi na sesję. Wytłumaczył, że złożonego w dniu 21 maja 2013r. dokumentu nie mógł 
skonsultować z komisjami, ani z prawnikiem oraz że w dniu dzisiejszym nie będzie żadnej 
dyskusji na ten temat, poprosił więc osoby niezainteresowane dalszą częścią obrad o 
opuszczenie sali. Przewodniczący Rady zdjął z porządku obrad punkt 8c.  
 
Ad. 3. 
 Podano trzy kandydatury do komisji uchwał i wniosków: Piotr Sobański, Paweł 
Jesiołowski, Lidia Pietrzak. Kandydaci wyrazili zgodę i komisja została powołana 
jednogłośnie. 
 
Ad. 4. 
 Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Gniezno. Za 
przyjęciem protokołu było 10 radnych, a 4 się wstrzymało. Protokół został przyjęty 
większością głosów.  
 
Ad. 5. 
 Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Mariusz Nawrocki – Zapytał kiedy będzie remont nawierzchni na drodze 
gminnej Janówko – Wełnica. 

Wójt Gminy – W takim samym, a nawet i w gorszym stanie, są drogi nie tylko we 
Wełnicy. Przetarg został rozstrzygnięty i sukcesywnie wszystkie drogi będą remontowane.  

Radny Mariusz Nawrocki – Skoro nasza Gmina liczy 31 wsi, to droga Jankówko – 
Wełnica będzie bliżej początku, czy też bliżej końca zrobiona? 

Marek Szulczewski – niebawem ta droga będzie remontowana. 
 

Głos zabrał Radny Jacek Szymański – W sprawie dróg mieszkańcy pytają się dlaczego 
w Osińcu na osiedlu Owsianym są zrobione dwie części, a ta ostatnia nie została wysypana 
gruzem? 

Marek Szlczewski – Sypaliśmy na tej drodze, ale nie jesteśmy w stanie zrobić całości. 
Radny Jacek Szymański – Poprosił o wyjaśnienie dlaczego drogi gruntowe nie są 

kompleksowo remontowane, razem z korytowaniem itp., bo co roku te same drogi są 
remontowane. 



Wójt Gminy – Są takie drogi gruntowe, które wymagają profesjonalnego remontu z 
odpowiednia podsypką, żwirem i betonem. Na takie wykonanie remontów nie starczyłoby 
budżetu, a Gmina stara się umożliwić wszystkim mieszkańcom dojazd do posesji. 
 

Następnie Radny Mariusz Nawrocki – Pytał kiedy odbędą się spotkania z 
mieszkańcami w sprawie rewolucji śmieciowej? 

Wójt – Spotkania mogą być w zależności od potrzeb i zainteresowania mieszkańców. 
Nadal trwają prace nad tą ustawą i możliwe, że to co uchwaliliśmy trzeba będzie zmienić. 

Rafał Skweres – Przetarg wygrała firma Urbis i do 30 czerwca do wszystkich posesji 
muszą dostarczyć dwa worki na szkło i plastik. Dodatkowo wszyscy właściciele 
nieruchomości otrzymają przygotowaną przez Urząd ulotkę ze szczegółowymi informacjami. 
Zbiorcze pojemniki tzw. dzwony trafia do zabudowy wielolokalowej, gdyż będą zbędne, bo 
każdy na własnej nieruchomości będzie miał worek na szkło i plastik, zgodnie z założeniami 
ustawy, która mówi o zbiórce odpadów u źródła. 

Przewodniczący Rady – Uważa, że zebrania powinny się odbyć we wszystkich 
wsiach. Zmienia się cały system i ludzie potrzebują szczegółowej informacji, a kontaktu z 
mieszkańcami nie zastąpi żadna ulotka. Na zwołanych przez sołtysów zebraniach powinni 
być przedstawiciele Urzędu oraz radni.  

Radny Bolesław Dziel – Pytał czy dotychczasowe umowy na wywóz nieczystości 
nadal trzeba wypowiadać? 

Rafał Skweres – Tak. 
Radny Mariusz Nawrocki – Zgadza się z opinią Przewodniczącego Rady i dodał, że 

można na jedno zebranie zaprosić mieszkańców kilku wsi, a najdogodniejszym miejscem 
będzie świetlica we wsi Piekary. 

Sołtys Jacek Lewicki – Zaproponował pozostawić pojemniki przy jeziorach. 
Rafał Skweres – Pojemniki, które Państwo do tej pory mają z firmy Urbis pozostaną. 
Radny Mariusz Nawrocki – Zapytał co w sytuacji kiedy otrzyma po jednym worku, a 

wyprodukuję więcej odpadów i nie zmieści się? 
Rafał Skweres – Jeśli będzie taka potrzeba to dostanie Pan więcej worków w dniu 

wywozu śmieci, od kierowcy lub wykorzysta Pan własny worek na śmieci, który kosztuje 
30gr.  

Przewodniczący Rady – Reszta szczegółów musi być rozwiązana na zebraniach, w 
których również powinni uczestniczyć radni.  

Radny Mariusz Nawrocki – Zapytał czy jest już znana lokalizacja PSZOK. 
Rafał Skweres – Tak, składowisko odpadów w Lulkowie. 

 
Ad. 6. 
 W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy. W 
dniu 14 maja odbyło się posiedzenie komisji budżetowo–gospodarczej głównym tematem 
obrad był omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję wraz z propozycją wysokości 
opłaty planistycznej. Komisja nie miała uwag do uchwał i opiniowała wszystkie pozytywnie.  
Odbyły się posiedzenia komisji rewizyjnej w dniach 19, 26 i 29 kwietnia br. komisja 
dokonała oceny oraz wyraziła opinię o wykonaniu budżetu Gminy w 2012r. Komisja na 
posiedzeniu dniu 29 .04.13r. sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
za rok 2012 z tytułu wykonania budżetu.  
Na posiedzeniu w dniu 15 maja komisja rewizyjna omówiła projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
Opinia komisji o wszystkich projektach uchwał była pozytywna. 
Komisja oświaty obradowała w dniu 17 maja br. omówiono wszystkie projekty uchwał na obecną 
sesję. Opinia komisji była pozytywna. 
 
Ad. 7. 
 Radny Henryk Kryściak poruszył sprawę złożonej dwie sesje wcześniej przez radnego 
Jacka Szymańskiego skargi na radnego Piotra Sobańskiego. Uważa, że Rada powinna 
zdecydować co z tą skargą zrobić oraz że wszystkie skargi powinny być traktowane 
jednakowo.  



Przewodniczący Rady – Odpowiedział, że skarga ta jest bezzasadna, gdyż radny 
Sobański postępuje zgodnie z prawem, odwołuje się od decyzji rzeczoznawcy do organu 
nadzorczego.  

Radny Henryk Kryściak – Prosi o poddanie pod głosowanie Rady, czy ta skarga jest 
bezzasadna. 
W głosowaniu nad przekazaniem skargi radnego Jacka Szymańskiego do Komisji Rewizyjnej 
za było 2 radnych, przeciwko 9, wstrzymało się 2. W głosowaniu nie wziął udziału radny 
Piotr Sobański. Wniosek został odrzucony. 
 

Natomiast radny Mariusz Nawrocki – Powrócił do kwestii protokołu, wnioskuje o nie 
lekceważenie mieszkańców i pilnowanie publikacji przed sesją, na której ma być głosowany. 

Przewodniczący Rady– poinformował, że protokół będzie dzisiaj zamieszczony oraz 
udostępnił radnemu Nawrockiemu wersje papierową. 
 
Ad. 8. 
a/. Uchwała Nr XXXIX/272/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz.nr.6/1. 
Pytań nie było. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 11, przeciw 0, 
wstrzymujących 3.  
 
b/. Uchwała Nr XXXIX/273/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne dz.nr.25. 
 Radny Henryk Kryściak – Uważa, że jeśli zostanie zatwierdzona droga wewnętrzna o 
szerokości 6m w przyszłości może to spowodować różne problemy. 
 Urbanista Filip Kaczorowski– Jest to krótki dojazd do dwóch działek, który na nawrocie ma 
10m, także nawet duży sprzęt bez problemu wycofa. 
W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 11, przeciw 0, wstrzymujących 3. 
 
 Aplikant Mateusz Sieniewicz – Pełnomocnik Państwa Gozdeckich – Poprosił o zabranie głosu 
w sprawie zdjętego z porządku obrad punktu 8c chcąc przedstawić swoje stanowisko w tejże sprawie. 
Prośbę swą uzasadnił faktem nie otrzymania wcześniejszej informacji o planowanych zmianach w 
porządku obrad. 
 Przewodniczący Rady tłumaczył, iż w tak krótkim czasie nie miał możliwości ich 
zawiadomienia i odmówił udzielenia głosu. 
d/. Uchwałą Nr XXXIX/274/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Lulkowo dz. nr 87. 
Pytań nie było. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 11, przeciw 0, 
wstrzymujących 2. W głosowaniu nie brał udziału radny Jacek Szymański, który opuścił salę. 
 
e/. Uchwała Nr XXXIX/275/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we 
wsiach Lulkowo dz. nr 205/1–205/5 oraz Kalina  – dz. nr 12/3 i dz. nr 12/4.    
 Radny Mariusz Nawrocki – Zapytał z czego wynika zmiana? 
 Wójt – Zmiana wynika z rosnących potrzeb inwestorów na tego rodzaju tereny. 
 
 Na sale obrad powrócił radny Jacek Szymański. W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
f/. Uchwała Nr XXXIX/276/2013w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary –część działki nr.140/10. 
Pytań nie było. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 11, przeciw 0, 
wstrzymujących 3. 
 
g/. Uchwała Nr XXXIX/277/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica –działka nr 295. 
Pytań nie było. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 11, przeciw 0, 
wstrzymujących 3. 
 
h/. Uchwała Nr XXXIX/278/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjnego. 



Pytań nie było. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 13, przeciw 0, 
wstrzymujących 1. 
 
i/. Uchwała Nr XXXIX/279/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. 
Pytań nie było. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 13, przeciw 0, 
wstrzymujących 1. 
 
j/. Uchwała Nr XXXIX/280/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla 
Przedsiębiorstwa Usługowo–Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako 
przedsiębiorstwa wodociągowo–Kanalizacyjnego.  
Pytań nie było. W głosowaniu uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: za 10, przeciw 2, 
wstrzymujących 2. 
 
Ad. 9. 
 Informacja Kierownika GOPS w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 
przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. Pytań nie było i została przyjęta jednogłośnie. 
Ad. 10. 

Radny Henryk Kryściak – Zapytanie skierowane do Pana Wójta dotyczące złożonej 
interpelacji w sprawie Państwa Runowskich z Jankowa Dolnego. Poprosił o wyjaśnienie, czy 
plan budowy sieci wodociągowej już istnieje, czy też dopiero będzie zrobiony, gdyż otrzymał 
sprzeczną informację, że Pan Drobnik już złożył taki plan.  

Wójt Gminy – Pytając na sesji Wójt nie skojarzył sprawy wodociągu Państwa 
Runowskich z planem Pana Drobnika. 

Marek Szulczewski – Potwierdził, że taka była odpowiedź. Analizując po działkach 
sprawdzono, że taki plan istnieje. 
 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał o sytuacje Szkoły w Mnichowie i kiedy zapadnie 
w tej sprawie decyzja? 

Dyrektor Jarosław Kusz – demograficznie zapisane jest w rocznikach od 3–latków 
około 51 dzieci, ale fizycznie ich nie ma. Część z nich wyjechała, albo już chodzą do szkół w 
mieście. Po spotkaniu z Panem Dyrektorem Wietrzyńskim i Panią Sekretarz w Mnichowie 
ustalono, że jeżeli uda się rodzicom zebrać większą ilość dzieci około 15, wtedy szkoła 
pozostanie. Dodał, że ta szkoła nie jest likwidowana, tylko na jeden rok szkolny będzie 
zawieszona, ponieważ w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 tych dzieci będzie o wiele 
więcej, w samej klasie pierwszej będzie ich około 20. Dyrektorowi również zależy, aby ta 
szkoła pozostała, gdyż z tego względu byłoby więcej godzin dla nauczycieli języka 
angielskiego i katechezy. Skierowano informację do Pawłowa, ale zainteresowania nie ma. 
Poinformował również, że odbędą się zebrania w przedszkolach i szkołach na początku 
czerwca. Dla dzieci przeniesionych do Szczytnik Duchownych będą zapewnione dowozy 
autokarowe o dogodnych godzinach. 

Radny Mariusz Nawrocki – Wyraził obawę, że jeśli rodzice na jeden rok przeniosą 
swoje dzieci do innej szkoły to już do Mnichowa nie powrócą. 
Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk – Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, 
wyznaczyliśmy czas do końca roku szkolnego. 
 

Głos zabrał Radny Jacek Szymański – Zapytał Wójta, czy jest sporządzany plan 
budowy rurociągu, który on wybudował. 

Wójt Włodzimierz Leman – nie, aby do tego przystąpić musi być wyrażona zgoda 
Pana Górnego. Przyznał, że w rozmowie telefonicznej wyraził zgodę na budowę rurociągu, 
ale nie był zorientowany w relacjach sąsiedzkich między Radnym Szymańskim, a Panem 
Górnym. Problem wynika z tego, że poprzednio rurociąg nie został naniesiony na mapy, a 
projektant nowych map nie wiedział o jego istnieniu. Wójt uważa, że rurociąg musi zostać 
podłączony do istniejącego kolektora, ponieważ Radny będzie zalewany.  
 Radny Szymański – odpowiedział, że budował go nie tylko dla siebie, ale również dla 
dwóch domów stojących wcześniej. 
 



Następnie pytania zadał Radny Mariusz Nawrocki – Jaki jest los szkoły w Strzyżewie 
Smykowym? Czy Pani Kurator podjęła decyzję w sprawie zespołu szkół? Ile będzie klas 
drugich w Jankowie Dolnym? 

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Piotr Maciejewski – Szkoła w Strzyżewie Smykowym 
jest zawieszona, a nie zamknięta, gdyż nie ma dzieci – siedmioro dzieci w dwóch klasach. 
Koszty związane z utrzymaniem całego oddziału były duże, a rodzice nie wyrazili sprzeciwu 
żeby dzieci dojeżdżały do Jankowa Dolnego. Natomiast jeśli chodzi o następne pytanie, 
podziękował Wójtowi, Państwu Radnym, Pani Sekretarz, Dyrektorowi Wierzyńskiemu – Pani 
Kurator wyraziła zgodę na powstanie zespołu szkół i dzięki tej decyzji jest możliwy dalszy 
rozwój szkoły w Jankowie Dolnym. W związku z otwarciem przedszkola nauczyciele ze 
Strzyżewa Smykowego przechodzą łącznie z Paniami z obsługi do Jankowa, także nikt nie 
straci pracy. Jeśli chodzi o klasy drugie to jest 29 dzieci, z tym, że w tej klasie 6 dzieci jest 
diagnozowana z problemami edukacyjnymi. Należy przemyśleć sprawę podziału klasy, aby 
nauczyciel mógł realizować zajęcie zgodne z podstawą programową. W celu stworzenia jak 
najlepszych warunków dla tych dzieci zaproponowano utworzenie dwóch klas drugich od 
pierwszego września. 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński – Dodał, że rozważa się również pójście w kierunku 
pomocy pedagogicznej, czyli żeby nauczyciel w tej klasie miał dodatkową pomoc 
pedagogiczną, która byłaby dokładnie nakierowana na te właśnie dzieci wymagające 
dodatkowej pomocy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy to skonsultować ze 
specjalistami, w tej sprawie radny Mariusz Nawrocki zostanie poproszony o wyrażenie swojej 
opinii ze względu na wykonywaną pracę zawodową. 

Radny Henryk Kryściak – jest również za podzieleniem tej grupy dzieci na dwie klasy, 
gdyż nauczycielom lepiej pracuje się w mniejszych grupach i w pierwszych klasach 
najważniejszy jest kontakt z nauczycielem. 

Przewodniczący Rady – Poprosił o przygotowanie możliwych rozwiązań               i 
przedstawienie ich członkom Komisji Oświaty. 

Radny Mariusz Nawrocki – Poprosił jeszcze o udzielenie informacji ile oddziałów 
będzie utworzonych w Jankowie Dolnym i czy będzie dodatkowy etat dyrektora? 

Dyrektor Piotr Maciejewski – będzie 12 oddziałów, w tym 3 oddziały przedszkolne,      
7 oddziałów w szkole podstawowej i 2 w gimnazjum oraz zgodnie z ustawą będzie utworzony 
etat wicedyrektora. 

 
O głos poprosił sołtys Ryszard Majewski – Drogi wewnętrzne na osiedlach              w 

miejscowości Dalki mają 3 metry i poparł zdanie radnego Kryściaka o tworzeniu dróg       6 
metrowych. Poruszył również sprawę spornego rowu melioracyjnego i poprosił o rozwiązanie 
tego problemu oraz większe zaangażowanie pracowników Urzędu i Radnych. 

Wójt Gminy – W tą sprawę zostali zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy, Urzędu 
Miasta oraz Starostwa Powiatowego, a tak naprawdę jest to tylko konflikt sąsiedzki.  
 
 Radny Henryk Kryściak – poprosił o udzielenie odpowiedzi na złożone przez Pana 
Gozdeckiego pismo. 
 Marek Szulczewski – wyjaśnił, że w tym piśmie Pan Gozdecki zajął swoje stanowisko 
w tej sprawie i zostało to uwzględnione we wnioskach uchwały.  
 
 Radny Łukasz Ciesielski – zapytał, na jakim etapie jest budowa kompleksu szkolno–
gimnazjalnego w Zdziechowie oraz kto uczestniczy w uzgodnieniach tego projektu. 
 Wójt Gminy – Powiedział, że Gmina jest na etapie opracowywania koncepcji i po 
zakończeniu jakiegokolwiek etapu zostanie Radny Ciesielski poinformowany 
 
 Radny Henryk Kryściak – Poprosił o obecność radcy prawnego na sesjach. 
Przewodniczący Rady – Poinformował, że na najbliższej sesji mecenas będzie obecny, ale nie 
jest to pracownik Urzędu na etacie i jego obecność nie jest obowiązkowa, ale postara się aby 
uczestniczył we wszystkich sesjach Rady Gminy. 
 

W związku w wyczerpaniem porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Gniezno 
Przewodniczący zamknął sesję o godzinie 13.45. 



 
 

Protokolant        Przewodniczący Rady 
Monika Salska       /-/ Marek Słomczewski 
 
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie na sesji nadzwyczajnej w dniu 28 czerwca 2013r.bez 

uwag i pytań. Wszyscy radni obecni. 


