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Protokół Nr LVIII/2014 

 z Sesji Rady Gminy Gniezno 

w dniu 3 października 2014r. 

 

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00. 

 

Ad. 1. 

Sesja odbyła się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych. 

 

Otwarcia obrad LVIII Sesji Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Marek Słomczewski, który powitał zebranych radnych, Wójta Gminy Gniezno 

Włodzimiera Lemana, Sekretarza Gminy Annę Pacholczyk,Skarbnika Gminy Gabrielę 

Cempel, Kierownika GOPS-u Mariusz Jopę, dyrektorów szkół i przedszkoli, Radnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego Rafała Skweresa, sołtysów. Dalej Przewodniczący Rady powitał 

również  przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola w Szczytnikach Duchownych, 

młodzież 3 klas Gimnazjum, Kierownika Biura LGD „Trakt Piastów” Małgorzatę Blok. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w obradach sesji według listy 

obecności jest 15 radnych  wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady złożył życzenia imieninowe Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych  Pani Teresie Zielińskiej. 

Pani Dyrektor podziękowała za życzenia i przywitała wszystkich zebranych gości na sali. 

  

Ad. 2. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  LVIII  sesji Rady Gminy.   

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu między sesjami. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy Rady między sesjami. 

8. Informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego o oświadczeniach  majątkowych radnych. 

9. Dyskusja.    

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/. zmiany budżetu na 2014 rok, 

b/. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gniezno 

 

11. Wystąpienie Pani Małgorzaty Blok Kierownika Biura LGD „ Trakt Piastów”  

12 .Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych  Gminy Gniezno w roku szkolnym 2013/2014 

13. Przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Oświaty w sprawie świetlic wiejskich. 

14. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty z przygotowania szkół gminnych do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2014/2015  

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Gminy.     

Ad. 3. 
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Wniosków do porządku obrad nie było. 

 

Ad. 4. 

 Nie zgłoszono uwag do protokołu z LVII sesji Rady Gminy Gniezno wobec tego 

Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie. 

 

Ad. 5. 

 Podano trzy kandydatury do komisji uchwał i wniosków: Lidię Pietrzak, Edytę 

Żuchowską i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. Komisja została powołana 

jednogłośnie. 

 

Ad.6 

 Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

W toku realizacji są 23 zadania związane z budową oświetlenia drogowego na terenie naszej 

Gminy. Termin ich zakończenia został wyznaczony do dnia 31 października br. 

Na ukończeniu są prace obejmujące przebudowę drogi gminnej we wsi Dalki. 

Dobiegły końca prace związane z wykonaniem nawierzchni sztucznej na boisku przy szkole 

w Jankowie Dolnym. 

W nadchodzącym tygodniu zostanie podpisana umowa na wykonanie nawierzchni z trawy 

sztucznej na boisku przy szkole we wsi Zdziechowa. Planowany termin realizacji to koniec 

października br. 

Rozpoczęły się prace związane z budową sieci gazowej obejmującej wieś Krzyszczewo, 

Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Obórkę, Pyszczynek i Zdziechowę w części nie 

zgazyfikowanej. Wykonawcą robót jest firma DURCZAK INSTALACJE reprezentowaną 

przez Krzysztofa Durczaka z Gniezna, która w chwili obecnej wykonała już 5 z 20 

zaprojektowanych kilometrów sieci gazowej. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające 

powyższa firma planuje zakończyć przedmiotowe zadania jeszcze w tym roku.  

Jednocześnie rozpoczęły się prace związane z budową sieci gazowej w miejscowościach : 

Wierzbiczany, Lubochnia, Lulkowo, Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne, Wola Skorzęcka 

i Kalina. Generalnym wykonawcą robót jest firma GAZOBUDOWA – POZNAŃ.  

Firma ta zgłosiła jako podwykonawcę robót firmę DURCZAK INSTALACJE 

reprezentowaną przez Krzysztofa Durczaka z Gniezna.  W chwili obecnej roboty instalacyjne 

trwają na terenie wsi Lubochnia. Termin realizacji zadania zgodnie z Umową określony został 

na dzień 31 lipca 2015 r.  

W dniu 19 września odbył się przetarg nieograniczony na budowę budynku świetlicy 

wiejskiej we wsi Goślinowo. W przetargu uczestniczyło 7 oferentów, najtańsza oferta na 

realizację zadania opiewa na kwotę 1.036.545,11 zł.  Zadanie to będzie współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej.  

  

Radny Marian Kaźmierczak zapytał Wójta na kiedy planowane jest zakończenie inwestycji 

dot. budowy sieci gazowej w Jankowie Dolnym. 

Wójt – inwestycja została już zakończona i ze strony Urzędu zostało wszystko wykonane.   

Pracownik Urzędu Marek Szulczewski powiedział, że trwa załatwianie formalności w 

Gazowni w Poznaniu. 

    

Ad. 7. 

  

         W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy 

Gniezno. 

 Posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 23 września br. na  którym zapoznano 

się ze skargą na Wójta Gminy Gniezno. Pracownik urzędu Pan Rafał Skweres, który 

prowadzi sprawę przedstawił szczegółowo zebraną dokumentację dotyczącą skargi. 

Po szczegółowym omówieniu sprawy  komisja uznała, że skarga jest bezzasadna. 
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Następne posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 29 września br.. Pani Skarbnik 

omówiła szczegółowo projekt uchwały na dzisiejszą sesję. Poinformowała, że ostateczna 

wersja uchwały będzie po przetargu na sprzedaż budynku Urzędu, który odbędzie się w dniu 

2 października 2014r. Radny Kryściak poruszył sprawę budowy placu zabaw w Szczytnikach 

Duchownych 

Dalej komisja omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy  

Gniezno. 

  

Komisja  Oświaty obradowała w dniu 29 września br. 

Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2014r. 

Poinformowała, że ostateczna wersja uchwały będzie po przetargu na sprzedaż budynku 

urzędu, który odbędzie się w dniu 2 października br.. Ponadto komisja omówiła projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta. 

Przewodniczący Komisji Marian Kaźmierczak przedstawił protokóły z objazdu świetlic 

wiejskich oraz z objazdu szkół gminnych i przedszkoli, które będą przedstawione na 

dzisiejszej sesji. Następnie omówiono projekty uchwał na sesję, które komisja  opiniowała 

pozytywnie.  

 W dniu 2 października 2014r. odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej. 

Głównym tematem obrad było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję, P. Skarbnik 

uzasadniła podjęcie uchwały o zmianach w budżecie.   

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej postawił wniosek o przerwę w obradach i 

zwołanie w tym czasie posiedzenia jego komisji w celu omówienia projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że najpierw  Skarbnik omówi projekt uchwały o zmianach 

w budżecie  i jeśli będzie taka potrzeba to ogłosi przerwę i będzie zwołana komisja. 

 

Radny Kryściak Henryk -  materiały na sesję wg. Statutu radni powinni otrzymać 7 dni przed 

sesją. Jeśli radny Ciesielski  składa wniosek, to powinna być zwołana komisja. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady zapoznał radę z pismem z Urzędu Skarbowego w sprawie 

oświadczeń majątkowych radnych. Powiedział, że radny Kryściak nie złożył jeszcze do tej 

pory prawidłowego oświadczenia.  

 

Ad.9 i ad.10 

Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2014r. 

 

Radny Kryściak zapytał, czy gdyby Gmina nie sprzedała budynku poprzedniego urzędu to 

skąd by wzięła środki na wydatki, które są w zmianach do budżetu. 

 

Skarbnik  - niektórych wydatków nie można było by zrealizować. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – poprosił Wójta o zasadność wydatków na świetlicę w Obórce i 

remont dachu przy świetlicy w Strzyżewie Paczkowym. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak  powiedział, że komisja była na 

objeździe świetlic. Mieszkańcy korzystają ze świetlicy w Obórce 1 raz w roku. Teren jest 

bardzo zaniedbany, a stan techniczny budynku bardzo zły. 

 

Wójt w sprawie świetlicy w Obórce powiedział, że pomieszczenie świetlicy mieści się w 

części budynku, natomiast w pozostałej części budynku jest mieszkanie, gdzie trwa sprawa o 

zasiedzenie w sądzie. Mieszkańcy  tej wsi też płacą podatki i należy im się to, jest fundusz 

sołecki. 

 



 4 

Radny Nawrocki – wcześniej nie było mowy o remoncie świetlicy w Obórce i prosi o 

wcześniejsze informowanie rady o takich planach. 

 

Wójt  - Były posiedzenia wszystkich komisji na których skarbnik omawiała szczegółowo te 

wydatki i radny powinien się orientować. 

 

Wójt w sprawie remontu dachu na budynku przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie 

Paczkowym powiedział, że  wcześniej był remont dachu na świetlicy, pozostał jeszcze 

budynek obok świetlicy. 

Radny Henryk Kryściak -  uważa, że to,co mieszkańcy ustalili na zebraniu wiejskim nie 

powinno być zmieniane dotyczy to Szczytnik Duchownych.  

 

Przewodniczący Rady – o zmianę wykorzystania środków wnosiła Pani Dyrektor Szkoły i 

ona odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w szkole i przedszkolu. 

 

Wójt – W pewnym czasie ustalono, że w Szczytnikach Duchownych będzie plac zabaw, a nie  

boisko.  

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały o zmianach w budżecie 

Za było 11, wstrzymujące 3 głosy, przeciw 1. Radny Mariusz Nawrocki  obecny na sali nie 

brał udziału w głosowaniu. 

 

- uchwała Nr LVIII/411/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że skarga została odrzucona. 

 

Ad.11 

Kierownik Biura Pani Małgorzata Blok omówiła program działania  LGD„ Trakt 

Piastów”.  

 

Ad.12 

Dyrektor Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego w Szczytnikach  Duchownych Pani Teresa 

Zielińska przedstawiła aktualne potrzeby w szkole. Obecnie jest ponad 400 dzieci w obiekcie. 

Jest pilna potrzeba budowy nowego przedszkola z uwagi na bardzo zły stan techniczny  

obecnego budynku. Jest coraz więcej uczniów i dzieci przedszkolnych. 

 

Przewodniczący Rady – kolejny rok dzieci są w starym budynku przedszkola a za 

bezpieczeństwo dzieci odpowiada dyrektor placówki. Przedszkola w Jankowie Dolnym 

i Zdziechowie tam jest wszystko zrobione, pozostało przedszkole w Szczytnikach 

Duchownych. 

 

Radny Henryk Kryściak – decyzja o budowie przedszkola przy szkole jest chybiona. Zapytał 

dlaczego przedszkola nie można wybudować na  oddzielnej działce. W szkole jest coraz 

więcej dzieci i będzie za mała w najbliższej przyszłości. 

 

 Przewodniczący Rady powiedział, że stary budynek Przedszkola nie nadaję się do 

użytkowania. Trzeba zadbać o to, aby dzieci najmłodsze były bezpieczne.  

 

 Wójt- w tym roku było planowane boisko w Szczytnikach Duchownych, ale do końca roku 

pozostało mało czasu. Będzie nowa Rada i uchwali budżet na rok następny.  

 

Ad.12.  

Przewodniczący Rady przeczytał pismo od Wójta w sprawie nie umieszczania w 

porządku obrad obecnej sesji punktu 11 dot. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
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Gminy Gniezno w roku szkolnym 2013/2014 z uwagi na trwające jeszcze prace nad 

opracowaniem tej informacji. Wójt w piśmie proponuje o przeniesienie tego tematu na sesję 

listopadową. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z tym pismem przenosi pkt.11 porządku obrad 

na sesję która odbędzie w listopadzie. 

 

Ad.13.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak przedstawił protokół z objazdu 

świetlic wiejskich, który odbył się w dniu 13 sierpnia 2014 roku. 

 

Radna Maria Brykczyńska powiedziała, że Komisja nie była w świetlicy w Lubochni. Jednak  

wie, że jej stan techniczny jest dobry, natomiast jest mało wykorzystywana przez 

mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania. 

 

Głosowanie: 12 za, nie głosowali radni: Łukasz Ciesielski, Bolesław Dziel, Zygmunt 

Lewandowski. 

 

Ad. 14.  

Przewodniczący Komisji Marian Kaźmierczak przedstawił sprawozdanie z wizytacji 

szkół i przedszkoli, której celem było stwierdzenie stopnia przygotowania placówek na 

przyjęcie dzieci 6-letnich do klas 1 oraz stopnia gotowości tych placówek do pracy w 

nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015 . 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wydatki na oświatę są najważniejszymi w budżecie. 

Głosowanie przyjęcia sprawozdania : 13 głosów za. W głosowaniu nie brali udziału radni 

Bolesław Dziel i Zygmunt Lewandowski. 

 

Sekretarz Gminy Pani Anna Pacholczyk powiedziała, że w związku z tym, że 16 listopada 

odbędą się wybory samorządowe prosi sołtysów o wywieszanie obwieszczeń na tablicach 

ogłoszeń  we wsiach oraz dyrektorów szkół o przygotowanie lokali wyborczych.  

 

Ad.15,16,17  

Radna Maria Brykczyńska poruszyła problem dowozu dzieci do szkoły z Lubochni. 

Przedstawicielka Rady Rodziców  poruszyła sprawę braku opieki w czasie dowodu dzieci 

autobusem do szkoły. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi ZEAS-u Jarosławowi Wierzyńskiemu. 

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty gmina organizuje nadzorowany opiekunem 

dowóz dzieci do szkół na terenach gdzie nie funkcjonuje sieć komunikacji publicznej. 

W przypadku gdy na danym terenie funkcjonuje sieć transportu publicznego gmina realizuje 

swoje obowiązki w zakresie dowozu poprzez zakup dojeżdżającym uczniom biletów 

upoważniających do korzystania ze środków komunikacji publicznej. W takim przypadku 

obowiązek opieki nad dzieckiem spoczywa na rodzicach w takim samym stopniu jak 

spoczywa on na rodzicach tych dzieci, które mieszkają bliżej szkoły i dochodzą do niej pieszo 

lub dojeżdżają rowerami. Dzieci dojeżdżające do szkoły i wracające po zajęciach do domu 

komunikacją publiczną znajdują opiekę w szkole od momentu wejścia na jej teren rano i 

opuszczenia go po skończonych zajęciach. Uczniowie oczekujący na autobus po zakończeniu 

zajęć znajdują się w świetlicy szkolnej, gdzie opiekę nad nimi sprawuje znajdujący się tam 

nauczyciel. 

Rozumiejąc troskę rodziców i nie uchylając się od pomocy Dyrekcja szkoły wraz z 

nauczycielami dopilnuje, aby wychodzące na przystanek autobusowy dzieci były 

nadzorowane przez dyżurujących nauczycieli. Nadzór ten rozumiem w ten sposób, że to 

nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w świetlicy podejmuje decyzję kiedy uczniowie 

powinni wyjść na przystanek, aby  znaleźć się tam w odpowiednim momencie, a nauczyciel 
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dyżurujący zwróci uwagę na to, aby uczniowie zgodnie z przepisami przechodzili na drugą 

stronę jezdni po wyznaczonym przejściu dla pieszych.  

Miałem przyjemność gościć w ZEAS-ie jedną z Pań z Rady Rodziców, z którą omawialiśmy 

właśnie te problemy. W spotkaniu uczestniczył również Pan Jan Drożak z PKS, który jako 

osoba odpowiedzialna w PKS za sprawy związane z przewozami w tym przewozami 

szkolnymi szczególnie, zawsze w sposób otwarty i życzliwy reaguje na nasze postulaty i 

wnioski związane z dowozem uczniów do szkół. Również tym razem Pan Drożak obiecał, że 

zmieni rozkład jazdy autobusów którymi uczniowie ze Szczytnik odjeżdżają do domów w 

taki sposób aby jak najbardziej dostosować go do planu lekcji w szkole i tym samym  skrócić 

do minimum czas oczekiwania uczniów na autobus po zakończeniu lekcji.  

 

 Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak powiedział, że rodzice dzieci z 

Kaliny interweniowali w sprawie braku możliwości przejazdu autobusu przez tory kolejowe z 

uwagi na przewyższający tonaż. 

 

Wójt Gminy – nawet mały bus przekroczył by dopuszczalny tonaż i w tym przypadku dzieci 

muszą przechodzić przez tory kolejowe do przystanku. 

 

Przewodniczący Rady – nowe władze Gminy zajmą się tą sprawą. 

 

Radna Maria Brykczyńska zapytała Wójta, czy  są propozycje wykorzystania świetlic, w 

niektórych nic się nie dzieje. 

 

Wójt – to nie jest tak, że w świetlicach nic się nie dzieje są wypożyczenia na uroczystości 

rodzinne, odbywają się zebrania wiejskie, świetlica jest wypożyczana na spotkania 

przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z rolnikami itp. 

 

Radny Henryk Kryściak  poruszył sprawę budowy oświetlenia na drogach gruntowych we wsi 

Wierzbiczany i zapytał o sprawę zatrudniania pracowników w szkole w Szczytnikach 

Duchownych. 

 

Wójt odpowiadając radnemu powiedział, że oświetlenie potrzebne jest wszędzie, a w sprawie 

zatrudnienia jest to sprawa dyrektora szkoły, ale najważniejsze są kompetencje. 

 

Radna Maria Brykczyńska poruszyła sprawę uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach Duchownych 30 h gruntu. 

 

Wójt powiedział,że to Rada podejmowała powyższą uchwałę 

 

Przewodniczący Rady- właściciele gruntu wykupili grunt pod drogi, wywiązują się z  

wcześniejszych ustaleń. Wieś Szczytniki Duchowne miała wówczas dwóch radnych, którzy 

nie kwestionowali wszczęcia procedury planistycznej.   

 

 Ad.18 

W związku w wyczerpaniem porządku obrad LVIII sesji Rady Gminy Gniezno 

Przewodniczący zamknął sesję o godzinie 13.15 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

Mirosława Szyda       Marek Słomczewski 

 

 

 Protokół  został  przyjęty jednogłośnie bez uwag na  sesji w dniu 12 listopada 2014r. 

Obecni  na sesji wszyscy radni. 


