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     Protokół Nr VII/ 11 
             z Sesji Rady Gminy Gniezno 
            z dnia 04 kwietnia 2011 r. 

Godzina rozpoczęcia sesji 13.00 

Ad 1 

Otwarcia VII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Słomczewski, który powitał 
wszystkich zebranych. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił czterech nowo wybranych sołtysów 

W sesji udział wzięli: Wójt Gminy Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik 
Gabriela Cempel, dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy szkół gminnych, kierownik GOPS 
Mariusz Jopa, radca prawny Henryk Klich, radni, sołtysi, Komendant Powiatowej Policji insp. Artur 
Sobolewski oraz jego zastępca, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie doktor Włodzimierz 
Pilarczyk, Ordynator Oddziału „A” Szpitala w Gnieźnie dr. Andrzej Główka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego nr 1 Pani Kamilla Kropidłowska, oraz przedstawiciele lokalnej prasy. 
 

Ad.2 

Odczytanie porządku obrad:  

1/.  Otwarcie VII sesji Rady Gminy 
2/.  Przyjęcie porządku obrad. 
3/.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
4/.  Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy 
5/.  Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami 
6/.  Informacja Przewodniczącego Rady o pracy rady między sesjami.  
7/.  Informacja Komendanta Powiatowej Policji w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Gniezno w 
roku 2010 
8/.  Wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie dr. Włodzimierza Pilarczyka 
9/.  Wystąpienie Ordynatora Oddziału „A” Szpitala w Gnieźnie dr. Andrzeja Główki 
10/. Podjęcie uchwał w sprawach:   
 a/. Zmian w budżecie na 2011 rok. 
  b/.Skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 
Szczytniki Duchowne stanowiącej własność Pani Bożeny Sz., Łukasza i Sylwii G, oraz Pana Jakuba F. na 
rzecz Gminy Gniezno 
 c/. Skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 
Szczytniki Duchowne stanowiącej własność Państwa Marii i Tadeusza T., Andrzeja K., Agnieszki i Dariusza 
F., Agnieszki i Krzysztofa G., Małgorzaty i Andrzeja B., Krystyny i Leszka W., Marzeny i Rafała O., 
Macieja i Julity M., Arkadiusza i Marty Sz., Marty i Sławomira P., Jolanty i Łukasza L., Marcina i Moniki., 
Anny i Roberta N., Eweliny i Tomasza C., Marcina i Bogumiły O., na rzecz Gminy Gniezno 
 d/. Nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo  
 11/.  Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.  
 12/.  Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 13/.  Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący poinformował, że na sesji obecni są wszyscy radni, w związku z tym podjęte uchwały będą 
prawomocne. 
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Przewodniczący poinformował zebranych, że w związku z nowymi wytycznymi w ustawie o finansach 
publicznych sesja Absolutoryjna zaplanowana na 29 kwietnia br. nie odbędzie się, jednocześnie 
Przewodniczący Rady zaznaczył, że w tym dniu odbędzie się sesja zwyczajna o godzinie 13.00. Następnie 
Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o złożenie podziękowań dla sołtysów, którzy zrezygnowali z 
pełnienia dotychczasowych funkcji. 

Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali i wręczyli okolicznościowe grawertony. 

Ad.3 

Radny Paweł Jesiołowski zaproponował trzech kandydatów do składu komisji uchwał i wniosków – radną 
Lidię Pietrzak, radną Edytę Żuchowską oraz radnego Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada jednogłośnie przyjęła skład komisji. 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był dostępny w internecie w związku z 
tym zapytał radnych czy mają uwagi. Radny Mariusz Nawrocki zapytał gdzie dokładnie znajduje się w/w 
protokół, ponieważ on nie mógł go odnaleźć. Przewodniczący poprosił informatyka- pana Jarosława 
Wietrzyńskiego o dokładne wskazanie adresu, pod którym znajduje się protokół. Pan Wietrzyński udzielił 
wskazówek panu radnemu, jednocześnie zapewnił, że protokół był dostępny. Radny Mariusz Nawrocki 
poinformował, iż w związku z faktem, iż go nie odnalazł i nie przeczytał nie będzie głosował w tej sprawie.  

Radny Henryk Kryściak potwierdził słowa radnego Mariusza Nawrockiego, również nie odnalazł projektu 
protokołu. Zauważył również, że jeśli protokoły lub inne informacje dotyczące Rady będą umieszczane w 
innych miejscach niż na stronie Urzędu Gminy to wszyscy radni powinni być o tym fakcie informowani. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły z każdej sesji przynajmniej na siedem dni przed jego 
przegłosowaniem dostępne są w biurze rady a obowiązkiem radnego jest się z nim zapoznać, w związku z 
tym nie widzi powodu, aby sytuacja ta miała zablokować głosowanie. 

Radny Mariusz Nawrocki stwierdził, iż internet jest po to by ułatwiać życie i chce, aby ustalono czy 
informacje będą umieszczane na stronie BIP-owskiej Urzędu Gminy, czy na stronie głównej. 

Protokół został przyjęty większością głosów, trzy osoby wstrzymały się.  

Ad.5 

Pan Wójt poinformował, że 28 lutego odbył się przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w 
Jankowie Dolnym, wpłynęło 18 ofert, z których najkorzystniejszą złożyło PBPH HEL-BUD Henryk Kaczor z 
Kłecka za cenę 2.153,764 zł inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu- wdrożenie lokalnych strategii rozwoju.  

W dniu 16 lutego odbył się przetarg nieograniczony na remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewie 
Kościelnym wpłynęło 16 ofert, z których najkorzystniejszą złożyło PUB Piotr Machiński z Gniezna za kwotę 
139, 400, 00 złotych. Na tę inwestycję Gmina również otrzymała dofinansowanie 75% wartości netto ze 
środków Unii Europejskiej w ramach programu- odnowa i rozwój wsi. Prace zostaną zakończone 30 listopada 
br. 

Z uwagi na fakt, że obydwie inwestycje dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej wszystkie 
dokumenty przetargowe zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w celu sprawdzenia ich poprawności. 
W związku z dużą ilością materiałów sprawdzenie ich trwało długo, umowy z wykonawcami zostały 
podpisane 14 marca. 

W dniu 16 lutego odbył się przetarg nieograniczony na dostawę materiałów na utwardzenie dróg gruntowych 
na terenie Gminy Gniezno.  Wpłynęło 5 ofert z których najkorzystniejsze złożyło: na dostawę kruszonego 
gruzu ceglano betonowego Firma Krawczyk z Cielimowa za cenę 35,00 złotych za tonę, na dostawę 
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kruszonego gruzu betonowego ta sama firma za cenę 40,00 złotych za tonę, na dostawę kruszonego kamienia 
twardego Przedsiębiorstwo Wegner z Trzemeszna za cenę 46,35 złotych za tonę. 

W miesiącu marcu nawożono kruszony gruz na najbardziej zabłocone drogi gruntowe z jednoczesnym 
uruchomieniem równiarek. Wójt poinformował, iż potrzeby w zakresie utwardzania dróg gruntowych są 
niewspółmiernie większe od możliwości finansowych, ponadto w tragicznym stanie są drogi asfaltowe.  

W dniu 28 marca odbył się przetarg na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Budowlano Remontowo Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna.  
Sześć dróg wymaga kapitalnego remontu, aktualnie ze strony technicznej przygotowujemy się do ich 
wykonania- zostały zlecone prace projektowe celem wykonania kapitalnego remontu tych dróg, a mianowicie 
ulica Wierzbiczany od granicy miasta w kierunku torów PKP, droga Braciszewo- Braciszewko, droga na 
Dalkach, droga w Skiereszewie, Obórce, w Zdziechowie, w Strzyżewie Smykowym- wszystkie wymagają 
odbudowy.  

Wójt wspomniał też o problemach z zalanymi przez wodę terenach—cały czas prowadzone są prace nad 
odwodnieniem na terenach zalanych. 

Sołtys Dalek zapytał o odbudowę przepustu w tej wsi, stwierdził, że jeśli drogi nie będą dobrze odwadniane 
to nie ma sensu ich odbudowa. Wójt odpowiedział, że projekty odbudowy dróg mają obejmować ich 
odwodnienie. 

Radny Łukasz Ciesielski zapytał, na jakim etapie jesteśmy odnośnie przejęcie 5 ha gruntów w Zdziechowie 
od Agencji Nieruchomości, Wójt poinformował, że wszystko zbliża się ku końcowi. 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał na jak długo wystarczą te drogi, czy lepiej inwestować, w jakość a nie ilość 
remontowanych dróg. Wójt odpowiedział, że nie jesteśmy w stanie finansowo na bardzo wysoki poziom, 
jakości, a wymienione wcześniej odcinki dróg muszą koniecznie być remontowane i to jak najprędzej. 

Sołtys wsi Szczytniki Duchowne zapytał o dojazd na osiedle relaks we wsi Osiniec, Wójt odpowiedział, że 
droga ta znajduje się na terenie miasta i w związku z tym będą prowadzone rozmowy z Prezydentem Miasta 
Gniezna.  

Ad. 6 

Przewodniczący Rady powitał przybyłych przedstawicieli gnieźnieńskiego szpitala. Następnie zapytał pana 
Jarosława Wietrzyńskiego czy protokół z poprzedniej sesji znajduje się na stronie urzędu, pan Wietrzyński 
potwierdził. 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił informacji na temat pracy Rady Gminy między sesjami- w marcu 
obradowały komisje budżetowa, oświaty oraz rewizyjna, na których omówiono projekty uchwał na sesję 
nadzwyczajną, która odbyła się 14 marca br. Na sesji nadzwyczajnej podjęto uchwały w sprawie: wyrażenia 
zgody na odnowienie funduszu sołeckiego na rok 2012, przewodniczący poinformował, że powołanie tej 
uchwały było konieczne z powodu obowiązku wyodrębnienia tego funduszu do dnia 30 marca. 
Przewodniczący poinformował, że niektórzy mieszkańcy i radni kwestionują konieczność spotkań wiejskich. 
W projekcie budżetu jest ściśle zapisane, na co dana wieś chce przeznaczyć pieniądze z funduszu. Następna 
uchwała dotyczyła powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno podjęcie tej uchwały 
również było konieczne, ponieważ umowa wygasała na koniec marca, trzecia uchwała dotyczyła zmiany 
składu komisji- na wniosek radnego Jacka Szymańskiego został on przesunięty do komisji budżetowo – 
gospodarczej. Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 206/5 położonej w miejscowości Zdziechowa, 
która ma zostać wykorzystane na budowę szkoły na terenie tej wsi. Ponadto odbyły się posiedzenia komisji, 
na których omówiono wydatki z 2010 roku omówiono również uchwały na VII sesję Rady Gminy Gniezno. 
Opinie komisji były pozytywne. 

Pytań nie było.  
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Ad.7 

Komendant Powiatowej Policji insp. Artur Sobolewski zapewnił, że w roku 2010 na terenie Gminy Gniezno 
został zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa. W porównaniu do lat ubiegłych odnotowano spadek 
wszystkich rodzajów przestępstw, wysoki jest stopień wykrywalności.  

Komendant zwrócił uwagę, że ilość policjantów w Gnieźnie jest mała z tego powodu są oni mało widoczni na 
terenie Gminy. Obecnie wszelkie działania skierowane są na zwiększenie liczby etatów, co zostanie 
osiągnięte już po 1 kwietnia- będzie 38 dodatkowych etatów, co wiąże się ze wzrostem bezpieczeństwa. 
Komendant zapewnił, że w związku z wzrostem ilości policjantów będzie coraz więcej patroli. 

Poinformował również, że trwają działania zmierzające do rozbudowy budynków komendy.  

Komendant podziękował za pomoc finansową, jaką otrzymuje od jednostek samorządowych. 

Pytania- Sołtys Dalek poprosił, aby policjanci zwrócili uwagę na możliwość łatwiejszego i szybkiego 
kontaktowania się z komisariatem, poprosił też o częstsze kontrole na drodze w Mnichowie w stronę 
Czerniejewa, ponieważ jest tam duży ruch a kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. 

Radny Kryściak poprosił Komendanta, aby zwrócono uwagę na bezpieczeństwo przy szkole w Szczytnikach. 
Jednocześnie zwrócił uwagę pana Wójta na uporządkowanie terenu wokół budynku szkoły.  

Sołtys Strzyżewa Smykowego zwrócił uwagę na młodzież, która jeździ motorami po polach i niszczy je- 
komendant zapewnił, że patrole policyjne zwrócą uwagę i będą interweniować.  

Sołtys Szczytnik Duchownych poinformował komendanta, że chciałby, aby chociaż raz na 2 tygodnie 
przyjeżdżał patrol z fotoradarem.  

Komendant odpowiedział, że na ile będzie to możliwe patrole będą coraz częściej pojawiały się w 
miejscowościach gminnych. 

Ad.8 

Na wstępie doktor Włodzimierz Pilarczyk pogratulował radnym oraz panu Wójtowi ponownego wyboru.  

Doktor Pilarczyk powiedział wprost- chce prosić o wsparcie finansowe dla pracowni chemodynamikii, która 
właśnie powstaje. Pracownia ta zajmuje się pacjentami z problemami kardiologicznymi. Rozbudowanie i 
lepsze wyposażenie tej pracowni ma na celu zaoszczędzenie czasu pacjentów, którzy obecnie muszą jeździć 
do Poznania, aby wykonać dodatkowe badania. Doktor Pilarczyk wspomniał również o rozbudowie 
gnieźnieńskiego szpitala przy ulicy 3 Maja. W roku 2010 roku rozbudowa szpitala i pracowni pochłonęła ok. 
10 mln złotych, w związku z tym coraz trudniej uzyskać pieniądze na wyposażenie pracowni.  

Ad. 9 

Następnie głos zabrał doktor Andrzej Główka, który podziękował za zaproszenie na sesję i za wysłuchanie 
problemów szpitala oraz za środki, które samorząd przekazał na rzecz chorych. Doktor Główka 
poinformował, że najpilniejsze potrzeby wyliczył na 300 tysięcy złotych. Powiedział, ze zdaje sobie sprawę z 
olbrzymich kosztów, w związku z tym prosi o pomoc, na jaką stać Gminę. 

Przewodniczący odpowiedział, że sprawę tę Rada oraz Wójt muszą przemyśleć, następnie poinformują, na 
jaką pomoc stać Gminę, ale maja wzgląd na dobro chorych. 

Następnie głos zabrała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 Pani Kamilla 
Kropidłowska, która opowiedziała o pracy placówki, którą kieruje. Celem placówki jest pomoc dzieciom i 
młodzieży z głębokim i głębszym upośledzeniem umysłowym. Pani Kropidłowska zaprasza wszystkie dzieci 
i młodzież z terenu Gminy do uczęszczania do placówki, ponieważ z jej doświadczenia wynika, ze dzieci z 
upośledzeniem umysłowym lepiej rozwijają się w takich właśnie placówkach, które skierowane są na rozwój 
tych dzieci. Dzięki temu i dzieci i ich rodzice są szczęśliwsze. 
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Przewodniczący rady zarządził 15 minut przerwy 

Po przerwie. 

Ad. 10 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a/. zmian w budżecie na 2011 rok- po odczytaniu uchwały pani Skarbnik przeszła do uzasadnienia 
konieczności jej podjęcia- otrzymaliśmy dotację na spis powszechny, ponadto Ministerstwo zwiększyło 
subwencję oświatowa, z urzędu marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową otrzymaliśmy 
dofinansowanie do remontu w Strzyżewie Kościelnym. Wszystkie te pieniądze zostały umieszczone w 
budżecie Gminy w związku z tym konieczne było wprowadzenie zmiany w budżecie 2011 r.  
Pytań nie było 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
  b/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 
Szczytniki Duchowne stanowiącej własność Pani Bożeny Sz., Łukasza i Sylwii G, oraz Pana Jakuba F. na 
rzecz Gminy Gniezno 
Po odczytaniu uchwały pan Wójt poinformował, że chodzi o drogę w Szczytnikach Duchownych, a uchwała 
ta dotyczy odpowiedzi na wniosek państwa wymienionych w uchwale. 
Pytań nie było 
Uchwała została podjęta większością głosów, 8 radnych wstrzymało się od głosu. 
 c/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 
Szczytniki Duchowne stanowiącej własność Państwa Marii i Tadeusza T., Andrzeja K., Agnieszki i Dariusza 
F., Agnieszki i Krzysztofa G., Małgorzaty i Andrzeja B., Krystyny i Leszka W., Marzeny i Rafała O., 
Macieja i Julity M., Arkadiusza i Marty Sz., Marty i Sławomira P., Jolanty i Łukasza L., Marcina i Moniki., 
Anny i Roberta N., Eweliny i Tomasza C., Marcina i Bogumiły O., na rzecz Gminy Gniezno 
Po odczytaniu uchwały pan Wójt poinformował, że chodzi o drogę w Szczytnikach Duchownych, droga ta 
została sprzedana wraz z działkami. Wszyscy właściciele jednogłośnie wykazali chęć, do nieodpłatnego 
przekazania drogi na rzecz Gminy. 
Pytań nie było. 
Uchwała została podjęta większością głosów, 7 radnych wstrzymało się od głosu. 
Po głosowaniu przewodniczący rady Poinformował, że wstrzymał się od głosu, aby uniknąć komentarzy, że 
od jednych mieszkańców kupuje się takie działki a inni przekazują nieodpłatnie. 
 d/. nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo  
Po odczytaniu uchwały pan Wójt poinformował, że podjęcie tej uchwały jest koniecznością. 
Pytań nie było. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad. 11/12 

Radny Henryk Kryściak- nawiązując do odpowiedzi na interpelacje, które złożył na poprzedniej sesji- do rąk 
pana Wójta złożył projekt uchwały dotyczącej odpłatnego przekazania działki na rzecz Gminy, działka ma 
200 m2, proponuje, aby kupić tę działkę z tej samej puli, z której zakupiono działki od państwa S. 

Druga interpelacja z poprzedniej sesji dotyczyła kosztów poniesionych na szkolenie w Zakopanem, radny 
Henryk Kryściak uważa, że odpowiedź, którą otrzymał nie jest pełna, bo nie zostały na niej umieszczone 
koszty delegacji. Zapytał również, dlaczego radni, którzy byli na tym szkoleniu nie podzielili się nabytą tam 
wiedzą z resztą Rady. Radny Kryściak poinformował zebranych, że uzyskał informacje, z których wynika, że 
na jednym z cyklu szkoleń radni nie byli obecni. Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to nieprawda i 
wszyscy mają zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia a to o czymś świadczy. Radny Kryściak stwierdził, 
że bierze odpowiedzialność za to, co mówi. 

Kolejna interpelacja dotyczyła- odśnieżania drogi prowadzącej do domu Przewodniczącego, radny Henryk 
Kryściak stwierdził, że odpowiedź, której udzielił Wójt nie jest satysfakcjonująca.  
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Następnie radny Henryk Kryściak zapytał o wniosek, który w dniu 28 lutego złożyła pani sołtys wsi Osiniec 
dotyczący petycji mieszkańców Osińca w celu zlikwidowaniu garbów na drodze, do dnia sesji nie uzyskała 
odpowiedzi. Zdaniem Radnego jest to lekceważenie mieszkańców. 

Kolejne pytanie dotyczyło drogi między Gnieznem a Szczytnikami, która jest uszkodzona przy torach, 
dlaczego dopiero po trzech tygodniach umieszczono znak ostrzegawczy, a na drodze z Kędzierzyna do 
Szczytnik po trzech dniach, dlaczego? Czy w gminie brakuje znaków? 

Następnie radny Henryk Kryściak zapytał czy już zapłacono i jeśli tak to ile za ziemie w Modliszewko i Wełnicy. 

Następnie radny zwrócił się do Przewodniczącego- dobrze byłoby, aby wszyscy radni znali daty posiedzeń 
wszystkich komisji. Przewodniczący odpowiedział, że wszystkie informacje są w Internecie. 

Radny Henryk Kryśniak ponownie zwrócił się do pana Przewodniczącego- zapytał, dlaczego mówi ludziom, 
„macie takiego radnego jak sobie wybraliście”, dlaczego to robi? Przewodniczący odpowiedział, że nie jest to 
prawda. Radny Kryściak uważa, że mieszkańcy przychodzą do niego, ponieważ mu ufają, a ku 
Przewodniczącemu zwracają się, ponieważ zostali kupieni. 

Następnie pan Wójt odpowiadał na pytania radnego Henryka Kryściak- Droga w Modliszewku i Wełnicy- 
uchwała jeszcze nie została zrealizowana, dlatego też nie można powiedzieć za ile będzie sprzedana. 

Droga Osiniec- garby- sprawa jest kontrowersyjna, bo cześć mieszkańców chce likwidacji garbów druga 
cześć mieszkańców chce pozostawić je i już podnoszą głosy, że złożą w tej sprawie petycje. W związku z 
dużą liczbą telefonów w tej sprawie jeszcze nie odpowiedzieliśmy na pismo. 

Jeśli chodzi o obecność na szkoleniu w Zakopanem pan Wójt zapewniał, że wszyscy byli na każdym obecni 
nie pamięta czy były listy obecności, ale pan Wójt ręczy, że uczestniczyli w każdym ze szkoleń. Tak duże 
koszty są zrozumiałe- jednodniowe szkolenie kosztuje ok. 500 zł a to było czterodniowe i obejmowało nocleg 
oraz posiłki, więc nie odbiega to od standardowych kosztów, jakie trzeba ponosić za wszelkiego rodzaju 
szkolenia. 

Jeśli chodzi o znaki- początkowo, kiedy nastąpiło psucie się drogi nie trzeba było stawiać znaków bo nie było 
takiej konieczności dopiero pod wpływem roztopień i wzmożonego ruchu pojawiła się taka konieczność. 

Pan Wójt poinformował, że w sprawie odśnieżania drogi prowadzącej do domu pana Przewodniczącego nie 
udzieli innej odpowiedzi niż ta, którą radny już otrzymał. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący, który stwierdził, że trudno mu znaleźć odpowiednie słowa, aby 
odpowiedzieć. Zwracając się do radnego Henryka Kryściak oznajmił- „zawsze byliśmy po różnych stronach 
barykady”, ale nie pozwolę się obrażać. Przewodniczący Rady zauważył, że to ludzie- mieszkańcy go 
wybierają od wielu lat, a radni wybrali go na Przewodniczącego Rady. 

Radny Henryk Kryściak poprosił, aby Przewodniczący nie wytykał tego, co było za czasów komuny, 
stwierdził również, że z tego, co mówi Przewodniczący wynika, że ma on słabą pamięć. 

Radny Mariusz Nawrocki poinformował, ze w związku z faktem, iż na interpelacje złożoną na poprzedniej 
sesji otrzymał odpowiedź, iż jego zapytanie nie mieści się w definicji „interpelacji”, składa interpelacje 
zgodną z definicją- pytanie dotyczy inwestycji gminnych, które są dofinansowywane przez Unię Europejską. 
Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że chce uzyskać informacje na ten temat, ponieważ takie pytania 
otrzymuje od mieszkańców, jednocześnie stwierdził, że dobrze byłoby gdyby takie informacje były 
umieszczane w Internecie. Dodał również, że z informacji, które uzyskał wynika, że radni w innych gminach 
składali podobne zapytania i uzyskiwali informacje. 

Sołtys Jacek Lewicki, jako przedstawiciel Izby Rolniczej podziękował za zorganizowanie wyborów do Izby. 

Sołtys wsi Szczytniki Duchowne-poprosił o udostępnienie map, z których wynika, które drogi Gmina ma 
obowiązek odśnieżać. Pan Wójt odpowiedział, że takie mapy są, wykonawcy mają do nich dostęp. 
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Radny Marian Kaźmierczak zauważył, że dobrze byłoby żeby takie mapy były w Internecie, dzięki temu 
mieszkańcy będą wiedzieli, które drogi są gminne. 

Radny Mariusz Nawrocki- proponuje, aby interpelacje radnych były dostępne w Internecie. 

Radny Bolesław Dziel zaproponował, aby wcześniej wspomniane mapki podzielić na każde sołectwo i w 
takiej formie umieścić w Internecie. Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ 
drogi się łączą. 

Radny Henryk Kryściak poinformował, że sprawdził wraz z informatykiem protokół z poprzedniej sesji, 
sprawa wyjaśniona. Radny zapytał Przewodniczącego, kto zaprosił doktorów Pilarczyka i Główkę na sesję? 
Przewodniczący odpowiedział, ze rozmawiał o tym z radnymi na komisjach- nikt nie sprzeciwiał się, a w 
związku z faktem, że radny Henryk Kryściak nie uczestniczył w posiedzeniach komisji, to nie został o tym 
fakcie poinformowany.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do przedstawicielki prasy żeby nie pisała ze jest on członkiem PSL, prawdą 
jest, że startował z list tej partii, ale nie jest jej członkiem.   

Pan Jesiołowski powiadomił, że posiedzenie komisji rewizyjnej nie odbędzie się. 

Przewodniczący poprosił pana mecenasa, aby poinstruował wszystkich radnych, czym jest interpelacja. 
Mecenas przedstawił definicje i uzasadnił, że wniosek, który złożył radny Mariusz Nawrocki nie mieści się w 
tej definicji. 

Radny Mariusz Nawrocki odpowiedział, ze interpelacja złożona na dzisiejszej sesji jest prawidłowa w 
związku z tym czeka na odpowiedź.  

Następnie głos zabrał radny Jacek Szymański, który oznajmił, że postulował już o to aby wszyscy radni 
porozumieli się. Oznajmił też, że nie ma problemów z Wójtem zarzucił Przewodniczącemu Rady, że to z nim 
i przez niego są problemy. Chodzi po osiedlach i krytykuje nowych radnych. Radny powiedział, ze Rada nie 
powinna być podzielona na grupy, że wszyscy muszą współpracować- łącznie z panem Przewodniczącym. 
Przewodniczący odpowiedział, że nie jest prawda, że wśród mieszkańców źle wypowiada się na temat 
nowych radnych. Powiedział również, że to ten skład radnych wybrał go na Przewodniczącego tej Rady.  

Radny Łukasz Ciesielski wnioskował o zamknięcie sesji. 

Radny Piotr Sobański poinformował wszystkich zebranych, że szkoła z Modliszewka wygrała w konkursie 
„Odyseusz” i będzie walczyła o pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VII sesję rady Gminy Gniezno. 

Godzina zakończenia sesji 15.50 

Protokolant 
Katarzyna Waszak 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                 /-/ Marek Słomczewski 

Protokoł został przyjęty przez Radę na sesji w dniu 29 kwietnia br.większością  głosów / 4 głosy wstrzymujące/. 


