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PROJEKT 

 

Protokół Nr XXXVII/17  

z obrad Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 21 czerwca 2017 r 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski, który 

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójta Gminy Włodzimierza 

Lemana, Panią Sekretarz Gminy Panią Annę Pacholczyk, Skarbnika Gminy Panią Gabrielę Cempel, 

dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych Jarosława Wietrzyńskiego, dyrektora Szkoły w Jankowie 

Dolnym Pana Piotra Maciejewskiego, dyrektor Instytucji Kultury Panią Mirosławę Bakalarz, sołtysów 

gminy Gniezno, kierownika GOPS-u Mariusza Jopę i osoby, które przybyły na sesję.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu.   

 

Ad.2 

Porządek obrad sesji  

 

1/. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji nadzwyczajnej. 

5/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z realizacji inwestycji w 2016r. 

7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

8/. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2016rok, 

9/. Dyskusja 

10/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/.   skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi   

     Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz gminy Gniezno  

b/. nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo 

c/. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,  

d/ .udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno  

   

             11/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

             12/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

             13/. Wolne wnioski i informacje. 

             14/. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy. 

Ad.3 

Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadza do porządku obrad projekt uchwały w sprawie WPF  

Gminy Gniezno. 

Radni nie mieli uwag do przedstawionego porządku obrad. 

Rada głosowała porządek obrad jednogłośnie/ nieobecne na sali Radna Maria Brykczyńska i Wioletta 

Nawrocka/ 

 

Ad 4 

Rada przyjęła protokół z XXXVI sesji nadzwyczajnej bez uwag jednogłośnie. /na sali nieobecna Radna 

Maria Brykczyńska/ 

Przewodniczący Rady dodał, że na sali obecnych jest 14 Radnych wobec tego podejmowane uchwały 

będą prawomocne. 
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Ad.5 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Pawła Jesiołowskiego, Mariana 

Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada głosowała skład Komisji jednogłośnie /bez Radnej Marii Brykczyńskiej/  

 

Ad.6 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2016roku. 

W zakresie infrastruktury elektrycznej: 

Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach: Osiniec osiedle Herbowe oraz osiedle Owsiane, 

Strzyżewo Kościelne, Obora, Piekary i Modliszewko. 

W zakresie budowy sieci wodociągowych: 

Wybudowano sieci wodociągowe w miejscowościach: Skiereszewo – Mnichowo, Kalina, Osiniec i 

Lubochnia. 

W zakresie budowy sieci gazowych: 

Zakończono inwestycje pod nazwą : 

Budowa sieci gazowej w miejscowościach: Strzyżewo Smykowe, Paczkowe, Kościelne, Ganina, 

Dębówiec. Generalnie wszystkie wsie posiadają doprowadzoną sieć gazową. Pozostały jeszcze pewne 

zabudowania na tzw. hubach tam, gdzie była robiona w danym momencie dokumentacja to gazownia nie 

wyraziła zgody na doprowadzenie sieci ponieważ wykupowała od gminy i nie chcieli dopłacać  do 

zabudowań bardzo daleko oddalonych. To nie znaczy, że jest już wszystko zrobione  ponieważ za tzw. 

starych czasów na terenie Braciszewa nie zostało zgazyfikowane osiedle tzw. po PGR do dzisiaj gaz nie 

jest doprowadzony, co nie znaczy że nie będzie tam doprowadzony. Skomplikowała się sytuacja ponieważ 

ta wieś jest odcięta nowo wybudowaną drogą S5 i na czas gwarancji czyli 7 lat nie można pod tą drogą nic 

robić.  

W zakresie infrastruktury drogowej: 

- dokończono budowę chodnika we wsi Jankówko, 

      - przebudowano drogi na osiedlu: Mogileńskim w miejscowości Jankowo Dolne, odcinek drogi w 

Piekarach oraz Modliszewku, 

Rozpoczęto modernizację świetlicy w Wierzbiczanach. 

Wybudowano budynek remizy oraz świetlicy we wsi Mnichowo; 

Rozpoczęto budowę przedszkola we wsi Zdziechowa, który właśnie został ukończony, w toku jest 

budowa kolejnego etapu inwestycji czyli sali sportowej termin oddania do użytku to czerwiec 2018r. 

Pozostałe budynki w zależności od tego jaka będzie możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych  będą 

kontynuowane.  

Wójt poinformował, że w dniu 25 czerwca br. o godz.11.00 odbędzie się poświęcenie Przedszkola w 

Zdziechowie  i zaprosił Radę.  

  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta, czy może przedstawić informację czy w 2016roku były 

pozyskane środki zewnętrzne. 

Wójt – w 2016 roku nie było żadnego naboru na środki zewnętrzne. Jeśli chodzi o inwestycję w 

Zdziechowie był składany wniosek w 2017roku procedury jeszcze nie zostały zakończone, myślę ,że 

otrzymamy pieniądze na halę sportową i  na przedszkole. Jest złożony wniosek na budowę szkoły w 

Zdziechowie, oraz na ścieżki rowerowe gdzie procedury zostały zakończone i środki zewnętrzne zostały 

przydzielone.     

 

Ad.7 

 

W czasie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy.   

W dniu 19 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy na której Pani skarbnik 

omówiła informację opisową z wykonania budżetu za 2016r.. 

W dalszej części posiedzenia  komisja omówiła projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
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W dniu dzisiejszym o godz.12.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji 

Rewizyjnej  gdzie omówiono projekty uchwał. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Sekretarz i Pani 

Skarbnik.   

W imieniu Rady Gminy trwały rozmowy dotyczące podjęcia uchwały związanej z pomocą dla rodzin 

wielodzietnych  jest to dłuższy proces i wymaga przygotowania programu. Na pierwszą sesję po 

wakacjach będzie możliwe podjęcie tego programu. Elementem bezdyskusyjnym który można w tym 

programie zastosować  to obniżenie  odpłatności za przedszkola w godzinach ponadnormatywnych.  

 

Ad.8 

 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy p. Gabrielę Cempel  o przedstawienie sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2016rok. 

Skarbnik przedstawiła i omówiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu Gminy Gniezno 

za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu za 2016 rok przebiegała prawidłowo. 

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 48.302.640,77 zł.tj.101.22 % 

w tym majątkowe   3.746.791.21 zł. 

dochody bieżące zrealizowano na kwotę 44.555.849,56 zł 

w tym wpływy z podatków  17.428.421,08 zł 

- od nieruchomości 6.468.309,70 zł.. 

- podatek rolny 1.003.094,18 zł 

- subwencja ogólna wynosi 9.055.093 zł w tym część oświatowa 7.559.972,00 zł  

- dotacje na zadania zlecone 13.255,74 zł. 

- dotacje własne  825.349,86 zł  

 

Skutki obniżenia stawek podatkowych 1.645.153,70 zł  

Zaległości wszystkie wyniosły 1.769.711,00 zł 

W tym z tytułu alimentacji 968.160,61 zł.   

Powstałe zaległości były w ciągu roku windykowane poprzez upomnienia, wezwania do zapłaty i tytuły 

wykonawcze. 

 

Wydatki zrealizowano w wysokości 46.781.412,87 zł 

w tym majątkowe  8.952.411,13 zł 

Wydatki bieżące  37.829.001,74 zł 

w tym : GOPS     13.329.595,19 zł 

oświata                11.090.434,20 zł. 

Na koniec roku 2016 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie  1.521.227,90 zł. 

Omówiono również sprawozdania finansowe za 2016 rok. 

Mienie komunalne Gminy – grunty stanowią powierzchnię 296.1437 ha o wartości 4.869.772,87 zł. 

Dochody ze sprzedaży mienia 3.746.791,21 zł. 

Omówiono również sprawozdania finansowe tj. bilans z wykonania budżetu oraz wykonanie zadań z 

funduszu sołeckiego które wyniosło 318.476,87 zł. tj.65,14 %. 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeczytanie Uchwały Nr SO-

0954/65/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 

2017r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie 

mienia Gminy Gniezno za rok 2016. 

 

Ad.9 – Dyskusja  

 

Przewodniczący Rady poprosił o głos Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesiołowski – jako komisja rewizyjna szczególnie 

weryfikowali budżet za 2016r.opinia komisji potwierdziła się w RIO i jest pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Łukasz Ciesielski – komisja nie ma żadnych 

zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania z budżetu za 2016r.. Komisja uważa, że budżet został 

wykonany dobrze, sumiennie bez potknięć. Komisja opiniuje pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Kaźmierczak – na ostatnim posiedzeniu komisja zajmowała 

się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r. Po przedstawieniu przez panią skarbnik uwag nie 

wniesiono. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał o fundusz sołecki ,gdzie są pieniądze z niewykorzystanego funduszu 

sołeckiego tj. kwota  ok.180 tys. zł. realizacja jest na poziomie 65%.  

Skarbnik –środki niewykorzystane w roku budżetowym wchodzą w nadwyżkę budżetową. Fundusz 

sołecki podlega takim samym zasadom jak budżet. 

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał dlaczego ponad 30% funduszu sołeckiego nie zostało zrealizowane? 

 

Skarbnik – to rady sołeckie decydują wpisując zadania które chcą mieć realizowane a później okazuje się 

że kwota przekracza wartość środków, gmina nie może ciągle dokładać albo zadanie nie jest ujęte w 

budżecie do realizacji. Na przykład Rada sołecka wpisuje wykonanie chodnika przez wieś i przeznacza 

fundusz sołecki kwotę 7-10 tys. zł. a koszt całkowity wykonania chodnika wynosi  co najmniej 30 tys. zł. 

 

Skarbnik – w funduszu sołeckim przyjmuje się takie zadania które są zadaniami własnymi gminy, a kwota 

przeznaczona na ich realizację pokrywa w całości koszt zadania.  

Gminie nie starcza na dokładanie.  

 

Radny Mariusz Nawrocki – nawiązał do budowy strażnicy w Mnichowie – nie było w roku 2016 

pozyskanych  pieniędzy z zewnątrz, Radny Paweł Jesiołowski wielokrotnie zapewniał, że pieniądze będą 

pozyskane, gmina nie pozyskała nic. Świetlica w Mnichowie została wybudowana z pieniędzy gminnych.  

Zebranie wiejskie przeznaczyło pieniądze na dokumentację z funduszu sołeckiego.  

 

Skarbnik – to było dofinansowanie zadania ponieważ fundusz sołecki może być przeznaczony na 

dofinansowanie inwestycji które prowadzi gmina. Jeżeli w planie przy uchwalaniu budżetu dane zadanie 

jest wpisane to sołectwo ma prawo dołożyć np. do drogi ,do oświetlenia. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – od kwoty nominalnej jest zwrot pieniędzy z budżetu państwa, czyli jest to 

niegospodarne. Wniosek jest taki, aby realizować te zadania które mogą być w danym  roku zrealizowane. 

 

Skarbnik takie są zapisy w ustawie o funduszu sołeckim  - pieniądze mogą być wydatkowane na zadania 

własne gminy. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił o wypowiedzi Przewodniczących komisji o wykonaniu budżetu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty wyraził opinię ,że uwag do sprawozdania z wykonania budżetu nie 

wniesiono. Komisja pracuje na posiedzeniach i dalej informacja jest taka ,komisja ma prawo do  

przygotowania opinii  i do wnoszenia wniosków do rady ale takie nie wpłynęły, a za chwilę pojawiają się 

pytania te które były przedmiotem dyskusji na komisjach. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – to na czym ma polegać dyskusja, jest to niemożliwe aby wszystkie tematy 

wyczerpać na posiedzeniu komisji. Może zdjąć z porządku obrad punkt – dyskusja. 

 

Przewodniczący Rady –uważa, że punkt – dyskusja powinien być, każdy ma prawo się wypowiedzieć. 

Ale był jasny komentarz ,że komisja nie wnosi uwag, czyli że sprawy przedyskutowano na posiedzeniu 

komisji i radni są gotowi do głosowania.  

 

Radny Mariusz Nawrocki – pewne tematy wypływają w trakcie, radny może  odezwać się zawsze.  

Na tym zakończono dyskusję. 
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Ad.10 Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

-  uchwała Na XXXVII/254 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonej we wsi  Mnichowo, przez jej współwłaścicieli na rzecz gminy Gniezno  

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały – w wyniku podziału gruntów i przekształcania gruntów  powstają  

drogi. Właściciele dróg wewnętrznych mogą i jeżeli chcą to mogą przekazać to bezpłatnie, starają się w 

jakiś sposób przekazywać urzędowi ponieważ dla nich jest to uciążliwość. Jeśli gmina chciała by 

inwestować na tym terenie  to powstają problemy i w związku z tym te drogi gmina przejmuje. 

Przewodniczący Rady powiedział, że na sali jest pełen skład Rady. 

Głosowanie uchwały : 15 głosów za. 

 - uchwała Nr XXXVII/255/2017 w sprawie  nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo 

Przewodniczący Rady – jest to zadośćuczynienie mieszkańcom wsi , były odpowiednie procedury, odbyło 

się zebranie wiejskie. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXVII/ 256/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,  

Pytań nie było.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XXXVII/257/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno  

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Z ustawowego składu Rady 15 radnych, obecnych na sali było 15 radnych. udział w głosowaniu wzięło 15 

radnych.   

 

W wyniku głosowania Wójt otrzymał absolutorium za rok 2016. 

Przewodniczący Rady Piotr Łykowski złożył Wójtowi gratulacje i wręczył kwiaty. 

Wójt podziękował za pozytywne zaopiniowanie budżetu i absolutorium. Nie jest to zasługą tylko Wójta, 

ponieważ gdyby wszyscy wspólnie nie pracowali i nie brali udziału w poprawianiu warunków życia  i 

bycia naszych mieszkańców  to na pewno nie byłoby to tak jak wygląda obecnie. Więcej jest potrzeb niż 

możliwości, co roku gmina inwestuje w drogi, w oświetlenie, rozbudowuje się obiekty służące oświacie. 

Wszyscy wiedzą ,że nasza gmina rozrasta się bardzo szybko i potrzeby z roku na rok są coraz większe. 

Buduje się w Zdziechowie obiekt szkolno – gimnazjalny. Są kolejne miejscowości, gdzie są potrzeby 

budowania przedszkoli, szkoły są za małe. 

Była rozbudowana szkoła w Szczytnikach Duchownych, były opinie że po co taka duża szkoła minęło 

kilka lat i szkoła stała się za ciasna. Dokumentacja dotycząca Zdziechowy to były głosy, że po co taka 

duża szkoła. Na dzień dzisiejszy może będą wolne miejsca, ale za 5 lat  jeżeli tak szybko gmina będzie się 

powiększała jeśli chodzi o ilość mieszkańców to ta szkoła zostanie wypełniona po brzegi. Wszyscy będą 

mieli odpowiednie warunki nauczyciele, uczniowie i pracownicy. Będzie to satysfakcja dla nas 

wszystkich.   

 

Ad.11 i ad.12 

Radna Maria Brykczyńska poruszyła sprawę szkoleń dla radnych na które wydano w 2016r.kwotę ok.13 

tys. zł. oraz na szkolenia organizowane przez WOKiSS w Poznaniu na kwotę ok.11 tys. zł. 

Radna ponowiła prośbę, że część Rady również chciałaby się szkolić, a nie tylko wybrani radni. 

Szkolenie przeprowadzone przez WOKiSS może odbyć się na miejscu np. w sprawie absolutorium. 

 

Następnie Radna powiedziała, że gmina traci dużo pieniędzy jeśli chodzi o fundusz sołecki co nie jest 

winą władz gminy i zaproponowała, aby powtórzyć szkolenie dla sołtysów związane z funduszem 

sołeckim lub, aby na każdym spotkaniu gdzie uchwala się fundusz sołecki był obecny przeszkolony 

pracownik, aby uniknąć błędów.  

 

Skarbnik - przed uchwalaniem budżetu są organizowane spotkania z sołtysami w celu omówienia 

szczegółowo informacji o funduszu sołeckim. Gmina wysyła na każdy rok informację szczegółową wraz  

na jaki cel można wydać środki z wyliczoną kwotą. Fundusz sołecki jest roczny. Jeżeli ktoś napisze 

zadanie które przerasta wartość to należy sprawdzić, czy w budżecie będzie to realizowane. 
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Przewodniczący Rady – wszyscy Radni uczestniczą w uchwalaniu budżetu na kolejny rok. Przed 

uchwaleniem  omawiane są wszystkie pozycje na jakie cele planowane jest wydatkowanie środków. 

Również jest pozycja na utrzymane Rady i na szkolenia. Na pewno nie otrzyma nikt informacji od 

Przewodniczącego aby jechać na szkolenie np. w sprawie absolutorium lub o funduszu sołeckim. Każdy 

Radny musi czuć potrzebę w jakim temacie chce pogłębić informacje i ewentualnie zwrócić się, czy są 

takie możliwości. 

Przewodniczący Rady - nie widzi od radnych żadnych wniosków poszerzenia swoich informacji odnośnie 

uczestnictwa w szkoleniach. Uczestniczenie w szkoleniach to nie tylko jest poszerzanie informacji w ten 

sposób ale można uczestniczyć np. w sesji Rady Powiatu lub sesji Rady Województwa. Byłem na 

szkoleniu dla Przewodniczących Rad organizowanym przez WOKiSS ale nie zawsze mogłem w nich 

uczestniczyć. Nie dysponowałem dostateczną ilością czasu, aby jeździć na szkolenia dlatego, że podjąłem 

prywatnie dokształcanie w tematach ekonomii  na studiach doktoranckich. 

 

Było szkolenie zorganizowane w urzędzie w sprawie funduszu sołeckiego i większego entuzjazmu nie 

było. Lepiej proponować konkretne rozwiązania.  

Proszę wskazać kierunek szkolenia i chęć.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – aby była informacja, że do Przewodniczącego 

Rady wpłynęła propozycja określonego szkolenia. Jeżeli ta informacja będzie ogólnie dostępna  to nie 

będzie takiego problemu. Sprawa kilkakrotnie była poruszana, aby określony rodzaj szkolenia był 

przeprowadzony w tej kadencji. 

Nie wszystkim odpowiadają szkolenia wyjazdowe, co nie znaczy, że nie jesteśmy szkoleniami 

zainteresowani. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – powiedział, że został upoważniony przez 

Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, który otrzymał odpowiedź od 

Pana Wójta, aby podziękować Wójtowi za podjęcie decyzji i za wnikliwe rozpatrzenie sytuacji lokalowej 

Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym. 

 

Przewodniczący Rady – w sprawie szkoleń to oczekiwałby np. aby komisja oświaty wnosiła  pisemnie lub 

ustnie konkretny temat i jeśli będzie takie zapotrzebowanie to będziemy szukać. Do tej pory czegoś 

takiego nie było. 

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – składka, którą gmina płaci do WOKiSS jest w pełni wykorzystana  

ponieważ każdy pracownik co najmniej dwa razy w roku jeździ na szkolenia tematyczne w zależności od 

stanowiska. Na szkolenia jeździ również Wójt, sekretarz, skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – na komisji była rozmowa na ten temat i komisja 

nie ma uwag do tego tematu. Była kwestia, czy można z WOKiSS również skorzystać, aby było szkolenie 

dla radnych.  

 

Radna Maria Brykczyńska –poinformowała, że wieś Kalina i Lubochnia otrzymała dofinansowanie z 

projektu  Odnowa Wsi. 

 

Sołtys wsi Wierzbiczany Marek Słomczewski – niektóre wsie nie mają problemu, aby wykorzystać 

fundusz sołecki np. wieś Wierzbiczany, jest jedyny problem, że jest za mało pieniędzy. 

Są wsie, gdzie sołtys nie ma gdzie zrobić zebrania na wsi bo nie ma świetlicy.   

W sprawie pytania Radnego Mariusza Nawrockiego o pozyskane środki zewnętrzne powiedział, że to 

Rada reprezentuje gminę, nie tylko Wójt ma pozyskiwać środki. Przeglądał projekt budżetu na 2016r. i nie 

było żadnego pomysłu ze strony Rady na występowanie o środki unijne. Komisja Oświaty, gdzie trzy 

osoby mają wyższe wykształcenie nie potrafiła napisać żadnego wniosku który Rada by zaakceptowała, 

Wójt musiał by się na to zgodzić. Mieszkańcy wybierają Radę i ona nadzoruje wykonanie budżetu. Wójt 

wykonał wzorowo budżet. To Rada nadaje kierunki, Wójt jest władzą wykonawczą, która wykonuje to, co 

uchwali Rada. 
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Sołtys wsi Napoleonowo - Kamila Butrymowicz – nie widzi problemu w tym, aby zebrania sołeckie 

odbywały się u sołtysa w domu lub w sąsiedniej wsi, gdzie jest świetlica Nigdy nie spotkała się z odmową 

sołtysa sąsiedniej wsi. Jest bez sensu, że świetlic musi być więcej ponieważ np. jeśli do świetlicy są 2 km. 

to nie powinno być problemu dojechać do wsi obok. Np. sołtys wsi Łabiszynka to w Goślinowie jest nowa 

piękna świetlica oddalona ok.1,5 km. trzeba korzystać z tego, co gmina już posiada.  

 

Sołtys wsi Szczytniki Duchowne Grzegorz Kasprzyk zapytał Wójta jaki był koszt odwodnienia części 

osiedla Królewskiego? 

Wójt – trzeba to sprawdzić i na następnej sesji odpowiem. 

 

Sołtys wsi Łabiszynek Adam Kędziora – świetlica nie służy tylko do zebrań, służy również do innej 

działalności kulturalnej np. spotkania koła wędkarskiego. Wieś Łabiszynek ma 700 mieszkańców. Jeśli 

będzie taka tendencja niektórych sołtysów i radnego Nawrockiego to znaczy, że zamykamy się w blokach 

i kończymy naszą działalność. Tak nie można mówić. 

 

Radna Agata Górna – w sprawie świetlic to inicjatywa powinna być oddolna, nie jest do końca 

zwolenniczką budowania świetlic, nie róbmy tego w tak szybkim tempie. Przykład wsi Osiniec – świetlicy 

brak ale mieszkańcy świetnie sobie radzą wielokrotnie były zebrania  i radna nie widzi problemu ,aby 

dojechać do szkoły w Szczytnikach Duchownych. Mieszkańcy nigdy nie spotkali się z odmową. Warto 

korzystać z zasobów jakie gmina posiada. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak podziękował sołtysowi wsi Wierzbiczany za 

uznanie inicjatywy i kreatywności komisji oświaty i podkreślił, że komisja nie ma uprawnień do pisania 

programów. 

Przewodniczący Rady – wszyscy obecni na sali są mieszkańcami gminy Gniezno, radni są radnymi gminy 

Gniezno. Każdy radny ma tylko jeden głos. Podejmujmy tylko takie decyzje, które będą przydatne dla 

mieszkańców naszej gminy i rozwiązywały problemy naszej gminy i oby w przyszłym roku można było 

zagłosować jednogłośnie, że budżet został wykonany wzorowo.      

 

Ad.14 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVII sesję Rady Gminy 

Gniezno. Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

 

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 -14.30  

 

  

Protokolant         

  

Mirosława Szyda         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


