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Protokół Nr  LIX / 2014 

 z Sesji Rady Gminy Gniezno 

w dniu  12 listopada 2014r. 

 

Rozpoczęcia obrad nastąpiło o godzinie 12.00. 

 

Ad. 1. 
Otwarcia obrad LIX Sesji Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek 

Słomczewski, który powitał zebranych radnych, Wójta Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, W 

posiedzeniu uczestniczyli również: Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, Skarbnik Gminy Gabriela 

Cempel, Dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński, Kierownik GOPS Mariusz Jopa, Radny Powiatu 

Gnieźnieńskiego Rafał Skweres, Dzielnicowi Gminy Gniezno Tomasz Pietraszak i Tomasz Filipek, 

Komendant OSP Zdzisław Michałowski, dyrektorów szkół i przedszkoli.   

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w obradach sesji według listy obecności 

uczestniczą wszyscy radni wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 
  
 Porządek obrad: 

1. Otwarcie LIX sesji Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski radnych do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  LVIII sesji   

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 

8. Dyskusja.    

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 -  zmiany uchwały budżetowej na rok 2014   

 -udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na 

dofinansowanie zadania pn. Remont – nakładka bitumiczna – droga powiatowa nr 2215P  m. Piekary” 

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 

-obniżenia średniej ceny skupu 1 dt(q) żyta dla potrzeb obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Gniezno na 2015 rok. 

-  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej we  

wsi Kalina – działka nr geod.32,33 w zakresie działek nr geod.135 – 141  

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod tereny usług, przemysłu i 

działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4 

-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod tereny zabudowy  mieszkaniowej  we  

wsi Mnichowo działki nr. 251/3 

-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  działki o nr. ewid.150/1, obręb  

Obora, gmina Gniezno 

- przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności  pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2015 rok.  

      - określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi i sportu 

oraz kontroli ich wykonania 
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10.  Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Podsumowanie  kończącej się kadencji Rady Gminy  w  latach 2010-2014 

14. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Gminy.                           

      

Ad. 3. 

Wniosków do porządku obrad radni nie zgłosili.  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał czy rada nie musi przegłosować porządku obrad? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie.  

  

Ad.4 

Uwag do protokołu  nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Rady stwierdził jego przyjęcie. 

 

Ad. 5. 

Radni zgłosili trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: radne Lidię Pietrzak, Edytę 

Żuchowską i radnego Piotra Sobańskiego.  

Kandydaci wyrazili zgodę.  

Głosowanie: za 14 ,przeciw , wstrzymujący 1 głos. 

  

Ad. 6. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał kiedy zamontowane lampy w Jankowie Dolnym będą zaświecone 

oraz, czy udało się Wójtowi porozumieć się z Gazownią w sprawie terminu wykonania przyłączy 

ponieważ informacja jest taka, że będą robione w przyszłym roku. 

 

Wójt – chciałby, aby lampy zaświeciły zaraz po zamontowaniu, ale procedury administracyjne w firmie 

ENEA są dość długie wszystkie związane z urzędem procedury są zakończone. Teoretycznie była mowa, 

że do 16 listopada mają być zaświecone ,ale na dzień dzisiejszy nie można zagwarantować. Na pewno 

część będzie działać, ale czy w Jankowie Dolnym to trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć. 

Dalej Wójt w sprawie  gazyfikacji  powiedział, że do tej pory sprawami przyłączy zajmowała się  

Wojewódzka Spółka Gazowa w Poznaniu obecnie powstała Krajowa Spółka Gazowa w Warszawie i 

wszystkie sprawy przekazywanie dotyczy to przyłączy muszą być potwierdzone i załatwione w 

Warszawie. Umowy są tak skonstruowane, że Spółka ma termin 4 miesiące, więc nie ma przekroczenia 

terminu. Dalej Wójt powiedział, że prosił Pana Białczyka o interwencję, aby była możliwość podłączenia 

prywatnych posesji, szkoły oraz świetlicy w Jankowie Dolnym. Odpowiedzi jeszcze nie ma, ale te kwestie 

muszą być załatwione w Warszawie.     

 

Ad. 7. 

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

W dniu 5 listopada br. odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej głównym tematem obrad 

było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję, które uzasadnili sekretarz Gminy Anna Pacholczyk 

i Skarbnik Gminy. W sprawie projektów uchwał o miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego komisja zaproponowała wysokość opłaty planistycznej do poszczególnych uchwał. 

Omówiono również propozycje stawek podatkowych na 2015rok.Uwag do projektów uchwał komisja nie 

miała i opiniowała wszystkie  pozytywnie. 

 Komisja oświaty obradowała również w dniu 5 listopada br. omówiono projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję. Projekty uzasadniała Pani skarbnik oraz Przewodniczący rady.  
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Komisja opiniowała pozytywnie.  

   Posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 6 listopada br. na  którym zapoznano się z 

projektami uchwał na dzisiejszą sesję. Opinia komisji o wszystkich projektach uchwał była pozytywna. 

Ponadto zgodnie z rocznym planem pracy komisji Wójt i Sekretarz Gminy przedstawili stopień  

zaawansowania inwestycji w 2014r. Poinformowali, że wszystkie inwestycje zaplanowane na 2014 r 

zostały wykonane. 

 

Ad. 8. i Ad. 9  

Po przeczytaniu uchwały w sprawie zmiany budżetu Nr. LIX/ 418/ 2014 na rok 2014 skarbnik Gminy 

uzasadniła uchwałę: 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. jest to część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży 

budynku Urzędu przeznaczone są głównie na zabezpieczenie wydatków dotyczących prac prowadzonych 

na drogach gminnych. Ze względu na pogodę prace są prowadzone. Pieniądze są przeznaczone na zakup 

kamienia ,remonty na drogach  na poboczach, łatanie dziur………… Zmiany zostały wprowadzone przez 

Oświatę dokonano korekty odpisu funduszu socjalnego. Jest to obowiązkowe należy to przeprowadzić do 

końca roku. Łącznie na Oświatę przeznacza się ok. 19.000,00. Z oszczędności, które powstały na 

paragrafach zostały zabezpieczone środki poprzez przesunięcie między paragrafami zwiększone zostały 

wydatki na utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej. Zwiększono wydatki na remonty. 

Część pieniędzy została zabrana z gospodarki mieszkaniowej na pozostałe wydatki tj. przedszkola, 

oddziały zerowe, utrzymanie ZEAS-u to te wydatki zostały częściowo pokryte przez przesunięcia miedzy 

paragrafami. Zwiększono wydatki na stypendia socjalne w GOPS.  

Radny Kazimierczak zapytał na jakie drogi  przeznaczone są środki?  

 

Wójt- w Goślinowie oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba łatania i uzupełniania poboczy, z uwagi na 

powstałe braki jest konieczność naprawiania ich na bieżąco.  

Radny Marian Kazimierczak poruszył sprawę która była omawiana na zebraniu wiejskim w Jankowie 

Dolnym tj. odnowienia przejścia dla pieszych i pasów na drodze jest to sprawa bezpieczeństwa.  

 

Wójt- Aby wykonać pasy w Jankowie Dolnym musi być sporządzona dokumentacja, ponieważ w części 

na drodze pasy są niewidoczne i trzeba je odnowić. To samo dotyczy przejścia dla pieszych.  

Głosowanie uchwały: 13 głosów Za, Przeciw O, wstrzymujące 2 głosy.  

 

Uchwała Nr LIX/412/2014 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu na dofinansowanie zadania pn. Remont – nakładka bitumiczna – droga powiatowa nr 

2215P  m. Piekary. 

Wójt uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że jest to bardzo korzystna sytuacja ponieważ 

pozostałą kwotę w wysokości 600.000,00 nakładka o długości 600 m pokrywa Zarząd Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

Gmina w tym roku wykonała w Jankowie Dolnym 300 metrów nakładki i to po przetargu 

kosztowało ok. 120.000,00, a teraz Gmina dokłada Powiatowi do 600 m 30.000,00. Ta droga na 

Piekarach jest mocno zniszczona, Jest tam duży ruch szczególnie ciężarowy z uwagi na istniejące 

firmy na Piekarach i stwarza to wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi poruszających się po 

chodniku. W związku z tym ta inwestycja jest niezbędna.  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta jaki będzie całkowity koszt wykonania tej drogi. Wójt 

odpowiedział, że Gmina dokłada 30.000,00 natomiast przetarg będzie ogłoszony przez Powiat i 

jeszcze nie wiadomo. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała dlaczego akurat ta droga jest w planie do wykonania.  

Wójt- ze względu na olbrzymie niebezpieczeństwo i narażanie ludzi poruszających się po 

chodniki w szczególności dzieci wracające ze szkoły.  

Głosowanie uchwały: 14 głosów za, przeciw 0, wstrzymujący 1 głos.  
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-uchwała Nr  LIX/413/2014r   w sprawie Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2015 

Wójt- stawki podatku od nieruchomości nie tylko w naszej Gminie są utrzymywane po raz kolejny na tym 

samym poziomie. Jest to ok. 30-40% proponowanych stawek przez GUS. Rada ma prawo obniżyć te 

stawki, propozycja jest aby utrzymać stawki które obowiązywały w poprzednim roku. 

Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że w 2010r. nowe podatki podejmowała po wyborach Nowa Rada.  

Zapytał dlaczego Wójt wywołał 3 uchwały o podatkach. Można było poczekać z tymi uchwałami do 

czasu wyboru nowej Rady, która również zajmie się nowym budżetem na 2015 r. 

 

Wójt- Kadencja obecnej Rady trwa do 21 listopada i nie ma żadnego przekroczenia kompetencji, aby ta 

Rada nie uchwalała podatków, ponieważ jest to Rada która orientuje się w temacie, natomiast Nowa Rada 

zacznie funkcjonowanie pod koniec listopada lub w grudniu, jeżeli będzie druga tura wyborów. I 

wówczas nie wszyscy Radni będą zorientowani w sytuacji czy obniżyć jak i ile, w związku z tym 

postanowiono kontynuować uchwalenie podatków jeszcze w tej kadencji.  

Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski- Wójt jest zobowiązany do złożenia projektu budżetu 

do 15 listopada, czyli musi złożyć jeszcze w tej kadencji, która trwa do 21 listopada. Aby p. Skarbnik 

mogła to wszystko przygotować  musi wiedzieć jak wyliczyć dochody budżetowe i dlatego , Rada ma 

obowiązek ustalić podatki.  

Aby Wójt mógł wykonywać swoje ustawowe obowiązki nie może czekać na po wyborach musi złożyć 

projekt budżetu w tej kadencji.  

 

Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że jego pytanie było skierowane do Pana Wójta chodziło mu o tzw. 

dobry obyczaj, póki co Wójtem jest Włodzimierz Leman, a nie Marek Słomczewski. 

Przewodniczący Rady powiedział że on daje Radzie projekty uchwał i musi przestrzegać prawa. 

Więcej pytań nie było. 

Głosowanie : 15 głosów za. 

 

-Uchwała Nr LIX / 414/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt(q) żyta dla potrzeby 

obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2015 rok. 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- Uchwała Nr LIX/415/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2015 rok 

Pytań brak. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwała NR LIX/419/2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy rekreacyjnej  we  wsi Kalina – działka nr geod.32,33 w zakresie działek nr geod.135 – 

141 

Przewodniczący Rady powiedział, że opłata planistyczna proponowana jest na 25 % 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Uchwała NR LIX/420/2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod tereny 

usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina - działki 

nr 12/3 i 12/4 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że opłata planistyczna jest zerowa z uwagi, że teren jest własnością 

Gminy. 

 

- Uchwała NR LIX/421/2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod tereny 

zabudowy  mieszkaniowej we  wsi Mnichowo działki nr. 251/3 
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Pytań nie było. 

Głosowanie: 14 głosów za, 1 głos przeciw 

 

-Uchwała NR LIX/421/2014  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  

działki  nr. ewid.150/1, obręb  Obora, gmina Gniezno- opł. pl.. 25% 

Pytań brak. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

-Uchwała Nr LIX/41 Programu Współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi 

oraz  podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

-Uchwała Nr LIX/416/2014 w sprawie  określenia  warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

służących sprzyjaniu rozwojowi  sportu oraz kontroli ich wykonania 

Przewodniczący Rady- przypomniał wizytę młodzieży ze Zdziechowy na sesji po negocjacjach udało im 

się przekonać Pana Wójta i w projekcie budżetu na 2015 wprowadził środki na prowadzenie drużyny, aby 

zespół sportowy mógł ubiegać się o dofinansowanie z budżetu Gminy aby to mogło być zrealizowane w 

przyszłym roku to potrzebne jest przyjęcie tej uchwały  

Brak pytań. 

Głodowanie jednogłośnie podjęte.  

 

Ad. 10  

Interpelacji brak 

 

Ad. 11 

Wniosków również brak.  

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady podziękował urzędnikom Gminy za pracę wspólną  w mijającej kadencji. 

Dodał ze jest to jego 6 kadencja a 3 jako Przewodniczącego Rady. Powiedział, że kandyduje na następną 

kadencję, decyzję jak zawsze podejmą wyborcy. Zwrócił uwagę , że tylko ogromnym doświadczeniem 

udało się każdą sesję od początku do końca doprowadzić i nie dopuścić do próby zamiany posiedzenia w 

targowisko. W wielu sytuacja tzw. Opozycja w ten sposób mogła zaistnieć. Rozumie to, ale jeśli ktoś nie 

zna przepisów i zostaje Radnym i chciałby dużo zdziałać, ale może tylko tyle ile większość w Radzie mu 

na to pozwoli wspólnie z Wójtem.  

Powiedział, że tylko praca i doświadczenie przynoszą efekty. 

 

Wójt- podziękował radnym, sołtysom, dyrektorom szkól i wszystkim którzy przyczynili się do tego ze ta 

kadencja nie zależnie od różnych sytuacji za udział, za pracę, za to ,że inwestycje które zostały 

zaplanowane zostały zrealizowane. Jest to tak jak przewodniczący powiedział zasługa nie tylko radnych i 

sołtysów, ale także pracowników, którym z tego miejsca dziękuję P. Sekretarz, P. Skarbnik . Wszyscy 

mieli większy lub mniejszy wkład w to, że nasza Gmina się rozwija, że inwestycje są realizowane, że 

jadąc przez naszą Gminę w dzień czy w nocy widać, że tu nikt nie śpi tylko stara się poprawiać warunki 

życia i bycia naszych mieszkańców. Wójt jak zostanie kolejny raz Wójtem to będzie realizował te 

zadania, które zostały rozpoczęte i w perspektywie czasu znów okaże się, że jesteśmy te kilka kroków do 

przodu. 

Na koniec życzył wszystkim kandydatom, aby w zbliżających się wyborach wyniki były dla nich 

pozytywne, z każdego okręgu można głosować na jednego Radnego z uwagi na nową Ordynację 

Wyborczą oraz życzył wszystkim wszystkiego najlepszego. 

Przewodniczący Rady podziękował jeszcze p. Skarbnik za przygotowane uchwały, które były czasem w 

ostatniej chwili ,ale taki jest system w samorządzie.  Nie życzył ani sobie, ani radnym wygrania wyborów 

natomiast życzył mieszkańcom Gminy, aby wybrali dobry zespół i dobrego Wójta dalej prowadził dalej 

dla dobrego rozwoju tej Gminy. Przez ostatnie 24 lata Gmina zmieniła się nie do poznania. Jest bardzo 

dużo mieszkańców z zewnątrz, którzy wola mieszkać w naszej Gminie, dlatego ilość mieszkańców 

podwoiła się wciągu tych 3 kadencji w których Wójtem jest Włodzimierz Leman. 
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Wójt- podziękował Rejonowym policjantom których praca i udział w rozwoju Gminy jest nie do 

podważenia, ponieważ dzięki ich pracy możemy czuć się bardziej bezpieczni chociaż nie zawsze są w 

stanie wszystkie nasze potrzeby i życzenia jakie istnieją spełnić. Sołtys z Osińca Irena Kurek 

podziękowała wójtowi , p. Przewodniczącemu, wszystkim radnym, złożyła rezygnacje z funkcji sołtysa. 

Podziękowała za współpracę, za doradztwo, za rozmowy, za fachowość. 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk podziękowała wszystkim Radnym i sołtysom za współpracę myśli, że z 

większością z nich spotka się w następnej kadencji i będziemy razem współpracować. Mimo różnych 

sytuacji myśli ze współpraca była owocna a efekty widoczne są w terenie. W sprawie wyborów 

powiedziała, że wybory tak jak do tej pory odbędą się w 5 obwodach z tą różnicą, że w każdym obwodzie 

będą 3 okręgi i prosi, aby zwracać uwagę na karty jakie będą wręczane ,choć komisje obwodowe są 

poinformowane. Państwo jako wyborcy wiecie kto kandyduję w którym okręgu i  Obwieszczenia będą 

oczywiście wywieszone. Apeluję aby spokojnie podchodzić do tematu i nie robienie żadnych zawirowań i 

nie wywieszanie materiałów wyborczych blisko lokali wyborczych bo to jest zabronione. Nigdy nie było 

żadnych problemów i myślę , że tym razem także obędzie się bez tego. Dzielnicowi będą czuwali nad 

bezpieczeństwem naszych wyborów i myślę, że poprzednie jak i te przeprowadzimy w spokoju a wyniki 

oczywiście będą ogłoszone w odpowiednim czasie.  

Przewodniczący Rady-dodał ,że jeśli chodzi o największe osiągnięcie 3 kadencji Pana Wójta 

pozyskiwanie środków zewnętrznych w granicach 5 milionów na zgazyfikowanie naszej Gminy . Do 

końca przyszłego roku nasza Gmina będzie zgazyfikowana. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że oprócz problemów o których mówi przewodniczący Komisji 

Oświaty dot. Gazyfikacji Jankowa Dolnego oczekuje on na podłączenie się do sieci gazowych już druga 

zimę.  

Dalej Przewodniczący Rady powiedział, że ma nadzieję że firma  wydała już tyle pieniędzy, że 

podłączenia będą błyskawiczne. 

Radny Kazimierczak- miał wniosek do radnych, aby w tych wioskach, gdzie inwestycja jest realizowana, 

aby mieszkańcy byli przygotowaniu, że gazownia ma termin 4 miesiące i jest to zapisane w umowie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że gazownia zainwestowała wiele milionów. Jeżeli będą zwlekać to 

straty będą obciążać ich firmę.  

 

Przewodniczący Rady przystąpił kolejno do wręczania podziękowań dla wszystkich Radnych, na koniec 

wspomniał zmarłego w czasie kadencji radnego Śp. Jacka Szymańskiego oraz  podziękował mu za 3-

letnią pracę w Radzie..  

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Struktur Powiatowych PSL Jerzemu Berlikowi.  

Pan Jerzy Berlik na wstępie podziękował Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za zaproszenie na sesje. 

Powiedział, że praca Sołtysów i Radnego jest to praca z ludźmi i dla ludzi. Starają się reprezentować ich 

interesy i ich potrzeby. Nie tylko po to aby cieszyć się z tego ze udało się coś z tego uzyskać dla danej 

miejscowości, ale po to aby rozwijać daną miejscowość a w konsekwencji Polskę. A tak naprawdę 

wszyscy o tej Polsce myślimy, dla tej Polski pracujemy i tak jak mawiał Wincenty Witos, aby ona trwała 

wiecznie. Za to jesteśmy my wszyscy wspólnie odpowiedzialni. Następnie Pan Berlik pogratulował 

Radnym za 4 lata pracy, P. Wójtowi, pracownikom oraz  P. Sekretarz. 

 

Przewodniczący Rady podziękował dzielnicowym Gminy Gniezno oraz Komendantowi OSP. Są to 

osoby, które są mało widoczne, ale niezbędne kiedy dzieje się nam krzywda, kiedy są trudności, tragedia. 

W swoim  imieniu i wszystkich mieszkańców Gminy serdecznie podziękował za współpracę. Dalej 

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorom szkół oraz powiedział, że oświata była zawsze jego 

oczkiem w głowie od początku jak jest radnym. Wtedy Oświata była w gestii państwa , później poprzedni 

Wójt przejął oświatę, od tego czasu gminna oświata rozkwita, chociaż teraz w związku z napływem ludzi 

na teren Gminy szkoły stają się za małe. Szkoły gminne obecnie prawie wszystkie pracują już na dwie 

zmiany i trzeba ogromnego zaangażowania  zwłaszcza nowo wybranego samorządu, aby zainwestować w 

nowej kadencji. Dwie inwestycje do wykonania tj. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie i 

przebudowa przedszkola w Szczytnikach Duchownych. Ma nadzieję, że mieszkańcy nie tylko wybiorą 

Wójta Włodzimierza Lemana, ale również zobowiążą go by te dwie inwestycje były zrealizowane w 

następnej kadencji. 

 

Radna Maria Brykczyńska podziękowała P. Redaktor Beacie Krzyśka, Przewodniczący Rady również 

podziękował pani redaktor i zaprosił wszystkich obecnych na sali na poczęstunek.  
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 W związku w wyczerpaniem porządku  obrad LIX sesji  Rady Gminy Gniezno Przewodniczący 

zamknął sesję o godzinie 13.40 

 

Protokół nie został podpisany przez Przewodniczącego Rady w związku z  zakończeniem  

VI Kadencji Rady Gminy – ostatnia sesja. 

 

Protokolant          

Mirosława Szyda        

  


