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Protokół Nr XXX / 17 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  27 stycznia 2017 r. 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 15.00 

 

Ad.1 

 

Otwarcia XXX Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr 

Łykowski, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad: Panie i Panów Radnych, Pana Wójta 

Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Panią Skarbnik 

Gminy Gabrielę Cempel, dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych Pana Jarosława 

Wietrzyńskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Modliszewku Panią Anetę Mizerkę, nauczycieli i 

rodziców uczniów Szkoły w Modliszewku. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu, lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1/. Otwarcie XXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/. Przedstawienie porządku obrad 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5/. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

6/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a).  - uchwała w sprawie  ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu 

przeznaczonego na bezpłatne   nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez gminę Gniezno, 

b).projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  

c). nadania nazwy ulicy we wsi Jankowo Dolne, 

d). nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia, 

e). nadania nazwy osiedla we wsi Piekary, 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

           10/. Zakończenie obrad XXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Uwag do porządku obrad nie było. Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.  

  
 Ad 4 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Mariana Kaźmierczaka  

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  
 

Ad.5 

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
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Ad.6 

  - uchwała Nr XXX/210/2017 w sprawie  ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i 

czasu przeznaczonego na bezpłatne   nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez gminę Gniezno, 

Dyrektor Zespołu Usług Wspólnych Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała jest 

dostosowana do istniejących przepisów. 

Pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przeczytanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

 

Po przeczytaniu treści uchwały Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła dzisiaj między innymi na jego 

ręce petycja rodziców i mieszkańców wsi Modliszewo i Modliszewko o pozostawienie szkoły podstawowej na 

poziomie klas I-IV i ją przeczytał. Do petycji dołączona jest lista podpisów rodziców oraz mieszkańców 

Modliszewa i Modliszewka.  

Przewodniczący Rady – z pisma jasno wynika czego Państwo oczekują. Do końca z tym pismem nie możemy się 

zgodzić ponieważ określenie „słaby wynik ekonomiczny” raczej dotyczy przedsiębiorstwa  nastawionego na zysk. 

Jest to niefortunne określenie. Rozumiemy, o co Państwu chodzi i zaprosiliśmy Państwa tutaj, aby wyrazili swoje 

opinie.  

 

Przewodniczący oddał głos Pani Dyrektor Szkoły Anecie Mizerce. 

Dyrektor Szkoły - z jednej strony stoi ekonomia, z drugiej stoją rodzice, ich dzieci i historia gdzie od 185 lat 

dzieci rozwijają swoje zainteresowania. Budynek w którym mieści się szkoła jest w dobrym stanie, posiada 

piękne sale lekcyjne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne. Uczniowie brali udział w projektach 

krajowych, unijnych i międzynarodowych. Szkoła jest mała ale nowoczesna. Dyrektor dalej powiedziała, że Rada 

ma moc prawną aby była klasa IV w tej szkole. Rodzice zebrali w krótkim czasie 150 podpisów pod petycją.  

 

Przewodniczący Rady - z tego pisma wynika, że Państwo obciążają Wójta i Radnych, że chcą wprowadzać 

zmiany. Wszyscy zostaliśmy postawieni w trudnej sytuacji ze względu na ustawę. Trzeba to jakoś rozwiązać. 

Decyzja nie jest podjęta, ale chcieli byśmy pogratulować pani dyrektor że dzieje się dużo dobrego w szkole. 

Chcieli byśmy podjąć decyzję, która będzie najwłaściwsza dla dzieci. Rozważane są wszystkie argumenty o 

to,aby wybrać najbardziej właściwe, a sprawa ekonomii była na drugim miejscu. 

Jako gmina nie możemy się powstydzić środków przeznaczanych na oświatę, wobec tej sytuacji dobro dziecka 

było zawsze stawiane na pierwszym miejscu. 

 

Przedstawicielka nauczycieli ze szkoły w Modliszewku – czy chcieliby państwo, aby ich dziecko jeszcze przez 

kolejny rok mogło się przyzwyczaić do zmiany, gdzie była jedna pani nauczycielka w klasach I-III .  

W klasie IV są inni nauczyciele którzy pomogą dziecku, ale jeśli będzie to w tej samej szkole to dziecko nie 

będzie przeżywało takiego stresu będzie wiedziało, co go czeka. Jeśli radni zdecydują, że dzieci pójdą od razu do 

innej szkoły to myślę że nie chcieliby tego dla swoich dzieci. 

 

Wśród delegacji rodziców były również wypowiedzi, że dzieci powinny jak najdłużej uczęszczać do szkoły w 

miejscowości, gdzie mieszkają. Do klasy V – VIII będą już dojeżdżały do szkoły w Zdziechowie oddalonej o 4 

kilometry. Według rodziców najlepsze rozwiązanie to takie, aby pozostawić w szkole w Modliszewku klasy od  

I-IV. Rodzice podkreślali, że dobro dziecka jest najważniejsze. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – w środę było posiedzenie komisji, gdzie omawiano 

projekty uchwał. Komisja miała wątpliwość przy omawianiu tej uchwały dopóki nie przyszła Pani Sekretarz i 

poinformowała, że w projekcie uchwały jest błąd drukarski powinno być „klasy I-III”. 

Komisja dyskutowała i zgodziła się z tym, że zapis klasy I-III jest rozsądne z prostego powodu nauczanie 

początkowe to klasy I-III , nauczanie przedmiotowe zaczyna się od IV klasy i na to komisja przystała. Komisja 

pytała Panią Sekretarz o sprawę zatrudnienia nauczycieli otrzymaliśmy informację taką ,że wszyscy nauczyciele 

którzy są zatrudnieni w Modliszewku zatrudnienie będą mieli. W związku z tym komisja na propozycję przystała. 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych Jarosław Wietrzyński – nie może się z tym zgodzić ponieważ to 

on został zaproszony na komisję, to on przedstawił projekt uchwały w imieniu Wójta i w tym projekcie było 
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napisane klasy I-IV na co zgodnie komisja uznała, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby w Modliszewku była 

szkoła w systemie organizacyjnym klas I-IV, i  jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest, aby były klasy I-III – 

takie są fakty. 

 

Przewodniczący komisji Marian Kaźmierczak – odnosi się do tego, co mówiła Pani Sekretarz, komisja zastanawiała 

się jeżeli jest błąd  to znaczy, że taka jest propozycja i na to komisja przystała. 

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk- było tak jak mówi Przewodniczący Komisji Oświaty ponieważ 

wcześniej było spotkanie z dyrektorami szkół i była przekonana,że ustalono tą wersję. Obecni byli 

wszyscy dyrektorzy, oświadczyli zgodnie, że na tym etapie jeszcze można zagospodarować nauczycieli i 

słyszała, że robimy klasy I-III w szkole w Modliszewku. Stąd jak zobaczyła zapis w §4 w projekcie 

uchwały, to była przekonana,że jest błąd i tak powiedziała na komisji oświaty. 

 

Radna Wioletta Nawrocka – zastanawiała by się, czy narażać dwa razy swoje dziecko na stres,  

pozostawienie dzieci w klasie IV w szkole w Modliszewku może okazać się mniej korzystne dla nich. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – tradycyjnie było tak,że po klasie III zaczyna się 

nauczanie przedmiotowe i to jest logiczne, jeśli ma być stres to niech będzie tylko raz. Niech te dzieci 

mają czas w nowej szkole może popatrzeć na to co rodzice proponują w ich ocenie jest najlepsze w ich 

ocenie jest nie do końca najlepsze. Trzeba wziąć pod uwagę sprawy związane z podręcznikami z 

programem nauczania. 

 

Radna Maria Brykczyńska – to jest bez sensu, aby zmieniać dwa razy szkołę. Jest nauczycielem i wie jaki  

był problem po zmianie szkoły musieli uczyć się z innych podręczników. Od nauczyciela zależy, co 

będzie w danym roku przerabiał. Szkoda, że nie można zrobić szkoły o klasach od I-VI.  

 

Dyrektor Aneta Mizerka – może zrobić szkołę  klasy od I – VIII.   

Przewodniczący Rady – ustawodawca też miał wątpliwości który wariant jest lepszy. Trudno zdecydować 

jednoznacznie który wariant jest lepszy, czy III czy IV klasy.  

 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński – szkoła w Modliszewku od wielu lat funkcjonuje,mimo, że wszyscy mają 

świadomość, że koszty utrzymania są wysokie. Gdyby nie zmiany w systemie oświaty to tematu by nie 

było. Uchwała podjęta przez Radę o niczym nie decyduje ponieważ to jest uchwała intencyjna i kurator 

ma ostatnie zdanie. 

 

Radny Wojciech Wilkosz – wola rodziców jest taka,aby dzieci zostały do IV klasy w szkole  

Modliszewku. Argument, że inne nauczanie i podręczniki w szkole w Zdziechowie, ale to dyrektorzy i 

nauczyciele mogą się porozumieć w tej sprawie, aby dzieci się nie stresowały, że mają inne podręczniki. 

Skoro jest możliwość pozostawienia klas od I do IV to pozostawić tak zgodnie z wolą rodziców. 

 

Radny Piotr Sobański – poprosił, radnych o przychylenie się do wniosku rodziców. 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał Wójta jakie ma zdanie na ten temat.?   

 

Wójt – niezależnie na to jaka jest jego decyzja to nie ma wpływu na głosowanie  bo o tym decydują radni. 

Rodzice wyrazili swoją opinię, nauczyciele również, radni dyskutowali na komisji, Wójt jest organem 

wykonawczym i jaka decyzja zapadnie to musi się do tego ustosunkować. Są dwie racje i trzeba wybrać 

najlepsze rozwiązanie najważniejsze jest dobro dziecka i radni muszą podjąć rozsądną decyzję, czy szkoła 

w Modliszewku będzie do III klasy ,czy do IV. 

 

Przewodniczący Komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski – pogratulował pani dyrektor, gronu 

pedagogicznemu i rodzicom osiągnięć. Zaproponował, aby dyrektorzy częściej byli obecni na sesjach i 

mówili o osiągnięciach w ich szkołach. Przypomina sobie jak był uczniem szkoły w Zdziechowie to nie  

było problemu  z aklimatyzacją nowych uczniów którzy przyszli do tej szkoły.  

 

Przewodniczący Komisji budżetowo-gospodarczej złożył wniosek formalny o zmianę  projektu uchwały 

aby w §4 był zapis ” klasy I-IV” jak było pierwotnie.  



 4 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty – czy był błąd w projekcie uchwały? 

 

 Pani Sekretarz –. Autorem uchwały jest dyrektor Jarosław Wietrzyński. na spotkaniu z dyrektorami 

uzgodniono i była przekonana, że w szkole w Modliszewku mają być klasy I-III. 

 

Wójt – sprawa klas I-III wyniknęła po spotkaniu z dyrektorami którzy orzekli,że nie klasy I-IV a I-III. 

Pani Sekretarz – naszą rolą jest dbanie o dobro dzieci i o finanse gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty – poruszył sprawę propozycji Wójta zamknięcia filii szkoły w 

Strzyżewie Smykowym kilka lat temu. Rodzice składali wnioski, ale dzieci zostały przeniesione do 

Jankowa Dolnego i obecnie rodzice są zadowoleni z tego, są  tam lepsze warunki. Szkoła w Modliszewku 

może świetnie funkcjonować jako przedszkole i klasy I-III w bardzo dobrych warunkach.    

 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał ile drożej będzie kosztowała szkoła IV klasowa od III oddziałowej? 

 

Pani Sekretarz –w klasach I-III jest trzech  nauczycieli, jeśli będzie klasa IV to do każdego przedmiotu 

musi dojechać nauczyciel. 

 

Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie wniosku formalnego radnego Łukasza Ciesielskiego. 

 

Aby w szkole w Modliszewku były klasy I-IV – za było 12 głosów, 3 wstrzymujące. 

 

Głosowanie uchwały z zapisem, że są klasy  I-IV:  za 15 głosów. 

 

Radny Piotr Sobański podziękował wszystkim radnym za przychylność, Pani Dyrektor, nauczycielom i 

rodzicom i mieszkańcom za podjęty trud. 

 

Radna Agata Górna – jeżeli była by taka sytuacja jaka jest u państwa to ja bym się nie zdecydowala, aby 

swoje dziecko pozostawić w IV klasie w tej samej szkole. Nie naraziła bym swojego dziecka na to, aby  

w V klasie zaczęło naukę w nowej zwartej grupie. Głosowałam  za ponieważ szanuje zdanie rodziców. 

 

Pani  Beata Stachowiak w imieniu rodziców ze szkoły podstawowej w Modliszewku podziękowała 

radnym za przychylne potraktowanie ich wniosku. 

 

Delegacja nauczycieli, rodziców i pani Dyrektor szkoły w Modliszewku opuścili salę obrad. 

 

Rada przystąpiła do podejmowania kolejnych uchwał: 

 

- uchwała Nr XXX/212/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jankowo Dolne, 

Radny Marian Kaźmierczak – w kwestii formalnej w uzasadnieniu lepiej było by, aby był zapis,że „nie 

zamieszkiwał tylko był właścicielem” ponieważ cały terem Jankowa Dolnego, Lulkowa, Strzyżew, 

Dębówca i Ganiny była to własność Rodu Porajów natomiast tam nie zamieszkiwali. 

Głosowanie uchwały: za było 14 głosów ( radny Nawrocki opuścił salę) 

- uchwała Nr XXX/213/2017 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia, 

Uchwała podjęta jednogłośnie 14 radnych obecnych na sali.  

-  uchwała Nr XXX/214/2017 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Piekary, 

Uchwała podjęta jednogłośnie 14 radnych obecnych na sali.  

Ad 7 i ad.8 

Radny Marian Kaźmierczak – rada przystała na propozycję rodziców uczniów szkoły w Modliszewie i 

jest zdziwiony, że nie na wszystkie propozycje rodziców rada przystaje z takim samym entuzjazmem. 
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To ci rodzice będą ponosili konsekwencje i odpowiedzialność za niepowodzenie swoich dzieci. Dla 

Radnego jako nauczyciela powodzenie dziecka jest istotniejsze niż to, czy będzie wybrany na następną 

kadencję. Nauczanie początkowe to są klasy I-III. Dalej jest odrębny rozdział nauki dziecka. Reforma jest 

robiona bez udziału pedagogów, psychologów i dydaktyków. To nie jest reforma tylko deforma. 

Radna Maria Brykczyńska – jest udowodnione psychologii jest napisane,że jeżeli jest jakaś grupa 

zamknięta to komuś z zewnątrz bardzo trudno do tej grupy wejść. Dzieci które rozpoczną naukę od klasy 

V w szkole w Zdziechowie będzie im bardzo trudno się odnaleźć. 

Wójt – dyrektorzy na spotkaniu najpierw się zgodzili na klasy I-III.   

Radna Agata Górna zwracając się do Wójta przekazała zapytanie od rodziców dzieci ze szkoły w 

Szczytnikach Duchownych chodzi o plac zabaw. Zapytała Wójta, czy na pewno ten plac zabaw będzie, 

czy są na ten cel środki?  

Wójt – rozmawiał z delegacją rodziców. Wyjaśnił rodzicom, że środków na ten cel nie ma,ale jak będą 

przetargi i będą jakieś wpływy, jeśli będą nowe nabory wniosków na dofinansowanie na place zabaw to 

będzie to zrobione. Była mowa o tym, jak zmienić boisko i może gmina by dokupiła część ziemi, jeżeli 

właściciel sąsiadującego gruntu wyrazi zgodę, jeżeli nie to, czy jest możliwość skrócenia boiska. 

Na wiosnę będziemy działać.   

Radny Kazimierz Bułakowski zgłosił sprawę spóźniania i nieregularnego kursowania autobusu PKS w 

kierunku Woli Skorzęckiej.  

Wójt – już raz była podobna sytuacja, była rozmowa z dyrekcją PKS i miało to być wyjaśnione z 

kierowcą. 

Pani Sekretarz –jeśli sytuacja się powtórzy to jest odpowiedni zapis w umowie. 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – wpłynęło pismo od członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego  Pani 

Marzeny Wodzińskiej dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Urząd otrzymał cały program na płycie i 

winien to zaopiniować. Do Rady też jest informacja, aby rozmawiać z mieszkańcami na ten temat. 

Przewodniczący Rady rozmawiał z Wójtem i p.Rafałem Skweresem, który ten temat przedstawi Radzie na 

następnej sesji.  

Drugi temat to sprawa zgłaszana na poprzedniej sesji - program „Piecyk” będzie to dopiero w maju, ale w 

marcu ma być element  dotyczący termoizolacji budynku. Pieniędzy na to jest niewiele. Przewodniczący 

Rady zaproponował, aby zaprosić osobę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej która omówi temat na następną sesję. 

Radna Maria Brykczyńska – jeśli chodzi o program termomodernizacji który rozpoczyna w marcu to 

radna umieściła na stronie internetowej taką informację, zainteresowanie jest duże, mieszkańcy chcą się 

spotkać w tej sprawie. Jeśli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne też część mieszkańców chce o tym usłyszeć 

informację. W związku z tym można zrobić razem  takie spotkania. 

Najbliższa sesja prawdopodobnie odbędzie się w dniu 27 lutego br. o godz.14.00 

Wójt  poruszył sprawę informowania mieszkańców o zebraniach wiejskich na których mieszkańcy 

proponują nazwy ulic i osiedli. 

 

Ad.10 

 Przewodniczący Rady Piotr Łykowski po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXX sesję  

nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.  

 

Obrady Sesji trwały od godziny 15.00 -16.45.  
  

Protokolant         Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                 /-/ Piotr Łykowski 

 

  


